
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA 8. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI, KI JE BILA DNE 23.9.2019, NA KATERI JE SPREJEL NASLEDNJE 

SKLEPE 

 

SKLEP št. 1: Potrdi se zapisnik in sklepi 7. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 

ob Dravi.  

 

SKLEP št. 2: Občinski svet soglaša, da se Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o 

ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave 

Koroške«  obravnava po skrajšanem postopku. 

 

SKLEP št. 3: Občinski svet soglaša, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. 

obravnava po skrajšanem postopku. 

 

SKLEP št. 4: Občinski svet soglaša, da se 2. rebalans Proračuna Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2019 obravnava po skrajšanem postopku. 

 

SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme dnevni red 8. redne seje 

občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 7. redne seje občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi 

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 7. redne seje ter poročilo župana in 

podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ureditvenem načrtu 

za območje dela mesta Radlje ob Dravi – Hmelina – druga obravnava 

4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

RA 46 v Občini Radlje ob Dravi - prva obravnava 

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

Radlje ob Dravi – druga obravnava   

6. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne 

občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške« - skrajšani postopek 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. - skrajšani postopek 

8. Informacija o izvrševanju Proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju 

tekočega leta 

9. Predlog 2. rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019- skrajšani 

postopek 

10. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s poročilom župana o 

realizaciji sklepov 7. redne seje OS ter poročilom župana in podžupana o aktivnostih 

med obema sejama.  

 

REALIZACIJA: Sklepi pod zaporedno številko od 1 do 6 so bili realizirani na sami seji.  

 

 

 



 

SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje dela mesta Radlje ob Dravi - 

Hmelina,   v predlagani vsebini. 
 

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

 

SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja RA 46 v Občini Radlje ob 

Dravi, primerna podlaga za drugo obravnavo, skupaj s podano pripombo odbora, 

da se do druge obravnave preveri ustreznost priključevanja celotnega območja na 

obstoječo kanalizacijo. 

 

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

pripravi gradivo za drugo obravnavo.  

 

SKLEP št. 9: Občinski svet sprejme amandma, da se 23. člen Odloka o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi glasi: 

(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2020 znaša: 

- za stanovanjske površine 0,003423 EUR/m2, 

- za ostale površine 0,00188 EUR/m2,  

- za nezazidana stavbna zemljišča za stanovanjski namen 0,0024 EUR/m2, 

- za nezazidana stavbna zemljišča za ostali namen 0,00199 EUR/m2. 

(2) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2021 znaša: 

- za stanovanjske površine 0,003423 EUR/m2, 

- za ostale površine 0,00254 EUR/m2,  

- za nezazidana stavbna zemljišča za stanovanjski namen 0,004 EUR/m2, 

- za nezazidana stavbna zemljišča za ostali namen 0,00399 EUR/m2. 

(3) Vrednost točke za izračun nadomestila za naslednja leta na predlog župana 

določa Občinski svet Občine Radlje ob Dravi s sklepom, ki se objavi v uradnem 

glasilu. 

(4) Vrednost točke se določa do konca leta za naslednje leto in se usklajuje z rastjo 

cen življenjskih potrebščin.  

 

REALIZACIJA: Na podlagi sprejetega sklepa se je ustrezno spremenila vsebina 23. 

člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob 

Dravi. 

SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, skupaj s sprejetim 

amandmajem.  

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

SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o prenehanju 

veljavnosti odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »organ skupne 

občinske uprave Koroške«,   v predlagani vsebini. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil posredovan Mestni občini Slovenj Gradec, organu SOU. 



SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava 

Radlje d.o.o., v predlagani vsebini. 

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

SKLEP št. 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z Informacijo o 

izvrševanju Proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju tekočega leta. 

 

REALIZACIJA: Sklep je bil realiziran na sami seji. 

 

SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 2. rebalans Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2019, v predlagani vsebini.  

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

 


