
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 6. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 20.5.2019, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 5. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi.  

 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da se spremeni predlagani 

dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi tako, da se 13. 

točka – Predlog izstopne izjave iz organa Skupne občinske uprave Koroške in 

Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupni organ 

Koroške« - prva obravnava, uvrsti kot 6. točka dnevnega reda.  

 

Preostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.  

 

SKLEP št. 3: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 6. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 5. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 5. redne seje ter poročilo župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za 

območje dela mesta Radlje ob Dravi – Hmelina – prva obravnava 

4. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 

Radlje ob Dravi – prva obravnava 

5. Potrditev cene storitev javne službe »Oskrbe s pitno vodo« 

6. Predlog izstopne izjave iz organa Skupne občinske uprave Koroške in Predlog 

Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupni organ Koroške« - 

prva obravnava 

7. Obravnava poročil za leto 2018:  

- Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o; 
- Urad za pripravo projektov in medobčinsko redarstvo; 
- Medobčinski inšpektorat Koroške; 
- Koroški pokrajinski muzej; 
- Policijska postaja Radlje ob Dravi;  

8. Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2018 

9. Potrditev premoženjske bilance za leto 2018 

10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih 

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 

drugih občinskih organov ter  o povračilih stroškov 

11. Uskladitev občinskih aktov z zakonodajo  

12. Seznanitev s prejeto vlogo za brezplačni prenos stavbe Kulturnega doma 

Radlje, v last občine Radlje ob Dravi 

13. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje 

in varstva v Občini Radlje ob Dravi – prva obravnava 



14. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 
 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s poročilom župana o 

realizaciji sklepov 5. redne seje OS ter poročilom župana in podžupana o aktivnostih 

med obema sejama.  

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko od 1 do 4 so bili realizirani na sami seji.  

 

 

SKLEP št. 5:  
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da  je  Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje dela mesta 

Radlje ob Dravi- Hmelina, primerna podlaga za drugo obravnavo. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. Na podlagi sprejetega sklepa se 

pripravi gradivo za drugo obravnavo.  

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o nadomestilu 

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi primerna podlaga za 

drugo obravnavo.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. Na podlagi sprejetega sklepa se 

pripravi gradivo za drugo obravnavo.  

 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep o potrditvi cene 

storitve javne službe »Oskrbe s pitno vodo«, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob 

Dravi d.o.o. 

 

SKLEP št. 8:  

Občina Radlje ob Dravi izstopa iz Organa skupne občinske uprave Koroške, ki je bil 

ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Organ skupne občinske uprave Koroške« (Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28.3.2014). 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana Občine Radlje ob Dravi, da 

na občine ustanoviteljice in vodjo skupne uprave poda izstopno izjavo o izstopu 

Občine Radlje ob Dravi iz Organa skupne občinske uprave Koroške.  

 

Občina Radlje ob Dravi poda izstopno izjavo pod pogojem, da bo ustanovljen nov 

skupni organ občinske uprave.  

 

2. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o ustanovitvi organa 

skupne občinske uprave »Skupni organ Koroške« primerna podlaga za drugo 

obravnavo, skupaj s predlogom odbora in pojasnili MO Slovenj Gradec, da se 

podrobneje prouči 27. člen odloka. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan MO Slovenj Gradec Organu skupne občinske 

uprave Koroške. Podana je bila izstopna izjava.  

 



SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Javnega 

komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. za leto 2018. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob 

Dravi d.o.o. 

 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Urada za pripravo 

projektov in Medobčinskega redarstva za leto 2018. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan MO Slovenj Gradec, Organu skupne občinske 

uprave Koroške. 

 

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Medobčinskega 

inšpektorata Koroške za leto 2018. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Medobčinskemu inšpektoratu Koroške.  

 

SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Koroškega 

pokrajinskega muzeja za leto 2018. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Koroškemu pokrajinskemu muzeju. 

 

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s poročilom 

 Policijske postaje Radlje ob Dravi – Kako varno smo živeli v letu 2018. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Policijski postaji Radlje ob Dravi.  

 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Zaključni račun proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2018, v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje premoženjsko bilanco za 

leto 2018. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji.  

 

SKLEP št. 16:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 

delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 

stroškov  v  predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Pravilnik je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Spremembo Statuta 

Občine Radlje ob Dravi. 

 

 

REALIZACIJA: Sprememba Statuta je bila posredovana v objavo v MUV.  

 



 

SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine 

Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini. 
 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v občini Radlje ob Dravi v predlagani 

vsebini. 

 

REALIZACIJA: Odlok je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

 

SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Popravek Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini 

Radlje ob Dravi v  predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Popravek Pravilnika je bil posredovan v objavo v MUV.  

 

SKLEP št. 21:  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen s predlogom neodplačnega  

prenosa stavbe Kulturnega doma Radlje, v last Občine Radlje ob Dravi. 
 

Občinski svet pooblašča Občinsko upravo, da prične s postopki prenosa skladno s 

področno zakonodajo. 

 

O prenosu nepremičnine v last občine bo OS odločil na eni izmed prihodnjih sej.  

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. Na podlagi sprejetega sklepa se 

izvajajo nadaljnje aktivnosti.  

 

SKLEP št. 22:  

1.Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je Odlok o podelitvi koncesije za 

izvajanje programa predšolske vzgoje in  varstva v občini Radlje ob Dravi primerna 

podlaga za drugo obravnavo. 

2. Sredstva, ki jih mora zagotoviti Občina za podelitev koncesije, se predvidijo v 

Rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019.  

 

REALIZACIJA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na zadnji seji potrdil Odlok o 

podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini 

Radlje ob Dravi v prvi obravnavi. Predlog odloka je bil na sejo občinskega sveta dan 

na podlagi takrat pridobljenih podatkov s strani Vrtca Radlje. Namreč, na podlagi 

vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2019/2020 je Komisija za vpis otrok v Vrtec ugotovila, 

da glede na razpoložljivost prostih mest 19 otrok ne bo možno vključiti v Vrtec. Od 19 

otrok pa je bilo 13 otrok občanov Občine Radlje ob Dravi (10 otrok prve starostne 

skupine, 3 otroci druge starostne skupine). Ker je normativ za prvo starostno skupino 

za 1 oddelek 10otrok, je morala Občina v skladu z Zakonom o Vrtcu pričeti postopek 

podelitve koncesije.  

 



Po seji občinskega sveta so bile vsem staršem sprejetih otrok s strani Vrtca poslane v 

podpis pogodbe. Na podlagi (ne)vrnjenih pogodb je morala Komisija 12.6.2019 

opraviti še zadnji izbor otrok za sprejem v vrtec. Tako, da bo na čakalni listi ostalo iz 

naše občine samo 6 otrok ter 4 otroci iz drugih občin, ki izpolnjujejo zakonski pogoj za 

vstop v vrtec. To je starost 11 mesecev na 1.9.2019. Slednji podatek pomeni, da 

Občini v skladu z zakonodajo ni potrebno izpeljati postopka za zagotovitev dodatnih 

prostih mest. V vpisnem postopku pa ni 11 otrok, ki s 1.9.2019 ne izpolnjujejo pogoja 

starosti 11 mesecev. Ta pogoj bodo izpolnili januarja 2020 oziroma aprila 2020.  

Ne glede na navedeno in ker se zavedamo, da je področje predšolske vzgoje 

pomemben segment družbenih dejavnosti, pa bo oziroma je Občina pristopila k 

pripravi natančnih analiz o zagotovitvi dodatnih prostorskih kapacitet v okviru 

javnega zavoda.   

 

 


