
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 3. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 21.12.2022, NA KATERI JE SPREJEL 

NASLEDNJE SKLEPE 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 2. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi, skupaj s pripombo svetnice Alenke HELBL.  

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 3. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 2. redne seje ter poročilo župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Predlog cen programov vrtca za leto 2023 

4. Predlog cene storitve pomoč družini na domu za leto 2023 

5. Poročilo Občine Radlje ob Dravi za leto 2022 za projekt »Slovenia Green« 

6. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Radlje ob 

Dravi za leto 2023 

7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi za leto 2023 

8. Predlog Odloka o 3. rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2022 

– skrajšani postopek 

9. Predlog Sklepa o prispevku za novorojence v občini Radlje ob Dravi za leto 

2023   

10. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s poročilom župana o 

realizaciji sklepov 2. redne seje OS ter s poročilom župana in podžupana o aktivnostih 

med obema sejama. 

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zap. št. 1-3  so bili realizirani na sami seji. 

 

SKLEP št. 4:  

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2023 do 31.12. 2023 

ceno 1. starostnega obdobja v višini  588,25 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 

ceno 2. starostnega obdobja v višini 424,12 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 

ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 529,43 EUR,  

ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini  381,71 EUR. 

- Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 

ceno kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini 482,57 

EUR in ceno poldnevnega kombiniranega oddelka v višini  434,31 EUR.  

- Mesečni stroški živil za otroke v cenah programov znašajo 51,88 €.  



- Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti  

rezervirati mesto v vrtcu, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 30 % njim 

določenega zneska plačila. Določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z 

otrokom stalno prebivališče v Občini Radlje ob Dravi.  

- Starši, ki imajo vključene otroke v naše vrtce, stalno prebivališče pa imajo v 

drugih občinah so do popustov v času počitnic upravičeni le, če bosta 

Občina Radlje in domicilna občina vlagatelja sklenili predhodni sporazum. 

V primeru, da do soglasja z domicilno občino ne pride, se polna cena 

poravna na način, da jo pokrijejo starši in domicilna lokalna skupnost, v 

tem primeru se cena ob počitniški odsotnosti zmanjša le za stroške 

prehrane.   

- Ob najmanj celomesečni odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, so starši 

opravičeni plačila za čas odsotnosti ob predložitvi ustreznih zdravniških 

potrdil, vendar najdalj za dva meseca. 

- Za čas, ko je otrok iz vrtca odsoten oz. vrtca ne obiskuje, se cena 

programa zniža za stroške neporabljenih živil.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Osnovni šoli Radlje ob Dravi.  

 

SKLEP št. 5:  
1. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

strokovno pripravo v višini 0,60 EUR/na uro oziroma 573,14 evrov na mesec. 

2. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

vodenje in koordiniranje v višini 1,18 evrov/uro, katero plača 50 % občina, 50 % 

pa uporabniki. 

3. Občinski svet potrjuje predlagano ceno storitve pomoč družini na domu za 

izvajanje neposredne oskrbe v višini 19,28 evrov/uro, katero plača 50 % 

občina, 50 % pa uporabniki. 

4. Občinski svet potrjuje predlagano skupno ekonomsko ceno storitve pomoč 

družini na domu v višini 21,06 evrov/uro . 

5. Občinski svet potrjuje predlog o višji subvenciji cene socialno varstvenih 

storitev pomoč družini na domu tako, da se določi cena storitve za 

uporabnika v višini 2,5 evrov/uro. 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan Javnemu zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi.  

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme in potrdi poročilo Občine 

Radlje ob Dravi za leto 2022 za  projekt »Slovenia Green. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 
SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o vrednosti točke za 

izračun občinskih taks v Občini Radlje ob Dravi za leto 2023,  v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan v uradno objavo v MUV.  



 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o vrednosti točke za 

izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi  za 

leto 2023,  v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan v uradno objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 3. rebalans Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2022, v predlagani vsebini.  

 

REALIZACIJA: Odlok je bil poslan v uradno objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o prispevku za 

novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2023, v predlagani vsebini.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil poslan v uradno objavo v MUV.  

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

 


