
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

          OBČINSKI SVET 

  

Številka: 032-0001/2018-02 

Datum: 9.5.2022 

 

Na podlagi 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

(MUV, štev. 25/2006 in 35/2017) 

 

s   k   l   i   c   u   j   e  m  

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki bo v ponedeljek,  

16. maja 2022,  ob 18.00 uri v  veliki dvorani Hostla Radlje (Mariborska cesta 8, 

Radlje ob Dravi). 
 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje  in 14. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi  

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 21. redne seje in 14. dopisne seje ter 

poročilo župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na 

območju Občine Radlje ob Dravi – prva obravnava 

4. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe 

s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi- druga obravnava  

5. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Zaščita Radelj ob Dravi pred 

nevarnostmi padajočega kamenja« 

6. Obravnava poročil Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi o izvedenih 

nadzornih pregledih v letu 2021 za leto 2020 

7. Obravnava in potrditev razlastitvenega elaborata za pridobitev lastninske 

pravice ter sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitve v javno korist dela 

parc. št. 273/1 k.o. 817-Vuhred 

8. Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov 

občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi  

9. Imenovanje nadomestnega člana v SPVCP 

10. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2022 

z Letnim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi – skrajšani postopek 

11. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 
 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 

 
 

 

 

Vabljeni: 
- Predstavnik ZVKD 

- Meta ZAJC POGORELČNIK, direktorica JKP Radlje ob Dravi d.o.o., 

- Predstavnik SOK, MO Slovenj Gradec, 

- Marjan ŠOL, predsednik NO Občine Radlje ob Dravi, 

- Maja KOŠIR, višja svetovalka za splošne in pravne zadeve 

- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, 

- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne zadeve, 

- mag. Katja BURJA KOTNIK, vodja urada za splošne zadeve in razvoj, 

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 

http://www.radlje.si/sodelovanje-javnosti-pri-pripravi-in-sprejemanju-obcinskih-predpisov/2782
http://www.radlje.si/sodelovanje-javnosti-pri-pripravi-in-sprejemanju-obcinskih-predpisov/2782

