
OBVESTILO 

 NOVOIZVOLJENIM ČLANOM OBČINSKEGA SVETA IN 

NOVOIZVOLJENEMU ŽUPANU 
 

 

1. V prilogi vam posredujemo: 

- STATUT OBČINE RADLJE OB DRAVI (MUV, štev.  28/2016) ter Spremembe in 

dopolnitve Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 35/2017 in 11/2019)  

 

-     POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI (MUV, številka 

25/2006) ter Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega Sveta 

Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 35/2017). 

 

-  POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE o rezultatih volitev župana in 

članov občinskega sveta. 

 

2. Svojo izvolitev za člana občinskega sveta oziroma župana boste Komisiji za 

potrditev mandatov članov občinskega sveta in župana dokazali s potrdilom, 

ki ste ga prejeli od Občinske volilne komisije Občine Radlje ob Dravi. Zato na 

sejo občinskega sveta to potrdilo oz. potrditev tudi prinesite. 

 

3. Občinski svet na prvi seji najprej imenuje tričlansko komisijo za potrditev 

mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, kot to 

določa sedmi odstavek 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi in 9. člen 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

Člane komisije lahko predlaga vsak član občinskega sveta. Svet glasuje o 

predlogih po vrstnem redu, kot so vloženi, dokler niso imenovani trije člani 

komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča. 

 

4. Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov Komisijo za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. 

Na podlagi 58. člena Poslovnika občinskega sveta ima komisija 5 članov. 

 

V skladu z navedenimi določili poslovnika vam predlagamo, da vaše 

predloge za člane Komisije za potrditev mandatov svetnikov in župana ter 

člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (pozvani že z 

dopisom, z dne 25. 11. 2022, pošljite na naslov: Občina Radlje ob Dravi, 

Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, najkasneje do srede 7. 12. 2022 do 

10. ure, da bomo lahko na 1. redni seji občinskega sveta imenovali člane 

komisij. 

 

Gradivo za 5. točko dnevnega reda 1. redne seje Občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi vam bo posredovano na sami seji! 

 

5. V prilogi vam prav tako posredujemo izjave: 

- Izjava člana občinskega sveta; 

- Izjava zavarovanca za opravljanje dela na podlagi drugega pravnega 

razmerja (18. člen ZPIZ-2); 

- Soglasje za avdio-video snemanje in predvajanje sej Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi;  

za katere vas prosimo, da jih izpolnite in nam jih podpisane vrnete na seji. 


