
OBČINA RADLJE OB DRAVI 
          OBČINSKI SVET 
 
Številka: 013-0001/2014-02 
Datum:   5. 12. 2016 
 

Na podlagi  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 
(MUV, štev. 25/06 – prečiščeno besedilo) 

 
s   k   l   i   c   u   j   e  m  

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki bo v ponedeljek, 
dne 12. 12. 2016, ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi,  soba 313/III. 

 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje 
ob Dravi 

2. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi  -
hitri postopek 

3. Potrditev in sprejem akta o JZP za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za 
podelitev koncesije storitev energetska prenova in storitev energetskega upravljanja 
javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini, sklepa o ugotovitvi javnega interesa za JZP  
in podelitev koncesije storitev za projekt »Energetska prenova in storitev energetskega 
upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini« in Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP-a) 

4. Predlog cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu«  za leto 2017 
5. Predlog  cen programov vrtcev za leto 2017 
6. Obravnava poročil nadzornega odbora o izvedenih nadzornih pregledih v letu 2016 za 

leto 2015 
7. Predlog Sklepa o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 2017 
8. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Radlje ob Dravi 
9. Predlog uradno prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi – druga obravnava 
10. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratnih socialnih pomoči v Občini Radlje ob Dravi 
11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v občini Radlje ob Dravi 
12. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za 

športno rekreacijsko območje v Radljah ob Dravi  
13. Predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 s Predlogom Letnega načrta 

ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2017– splošna 
razprava 

14. Obvestilo o sprejetem Sklepu o začasnem financiranju Občine Radlje ob Dravi 
15. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 
Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 
 
 
Vabljeni: 

- Vanja KOLAR, predsednica Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi, 
- Marinka KONEČNIK KUNST, predstavnica  ZUM d.o.o. Maribor,   
- Predstavnik MO Slovenj Gradec, skupnega občinskega organa, Tine HARNIK, 
- Mirjana POPIJAL, direktorica CSD Radlje ob Dravi, 
- Mag. Damjan OSRAJNIK, ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi, 
- Gregor LIKAR, predsednik Komisije za šport, 
- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, 
- Maja KOŠIR, svetovalka za splošne in pravne zadeve, 
- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, 
- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne zadeve, 
- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 


