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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

ZADEVA: 

 

KADROVSKE ZADEVE –  

IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA ODBORA ZA 

NEGOSPODARSTVO, DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN JAVNE SLUŽBE 

NEGOSPODARSTVA 

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi, Urad za splošne 

zadeve in razvoj 

 

POROČEVALEC: Robert Potnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja 

volitve in imenovanja 

 

PREDLOG 

OBRAVNAVAL: 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

PRAVNA PODLAGA: 

 

 

 

 

 

30. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 

14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 

80/20 – ZIUOOPE) ter 

68. in 109. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob 

Dravi (MUV, št. 25/2006, 35/2017) 

 

OCENA STANJA:  Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva je stalno delovno telo občinskega sveta, ki je 

sestavljeno iz članov občinskega sveta in največ polovico članov 

izmed drugih občanov ter ima pet članov. Odbor obravnava vse 

predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na 

področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki 

so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje 

mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom 

odločitve.  

 

 

 

RAZLOGI ZA 

SPREJEM: 

Članica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in 

javne službe negospodarstva, Tjaša Vučič, je podala odstopno 

izjavo. Zaradi navedenega je potrebno v odbor imenovati 

novega člana.  

 

 



OBRAZLOŽITEV:  

 

Zaradi podane odstopne izjave je Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja pozvala vse politične stranke, 

zastopane v Občinskem svetu Občine Radlje ob Dravi, za podajo 

predlogov za imenovanje nadomestnega člana odbora.  

 

Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

bo posredovano svetnikom po seji komisije.     

 

MNENJE STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

Gradivo so pripravile strokovne službe občine. 

OCENA FINANČNIH 

POSLEDIC: 

Imenovanje nadomestnega člana stalnega delovnega telesa 

občinskega sveta ne predstavlja finančnih posledic na Proračun 

Občine Radlje ob Dravi.  

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Odbor za 

negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva imenuje: 

 

- ___________________________________________________. 

 

 

 

Pripravila: 

Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

Pregledala: 

mag. Katja BURJA KOTNIK, Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 
 

 

              mag. Alan BUKOVNIK 

              ŽUPAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (posredovan po 

seji KVIAZ-a). 
 

 


