
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-10 

Datum:  24.4.2020 
 

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

(MUV, štev. 25/06 in 35/2017) 

 

s k l i c u j e m 

 

5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki bo potekala 

od petka, 24. 4. 2020 od 14.00 ure, do torka, 28. 4. 2020 do 10.00 ure. 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 
1. PREDLOG ODLOKA O 1. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA 

LETO 2020 – SKRAJŠANI POSTOPEK 

2. PREDLOG OPROSTITVE PLAČILA NAJEMNIN NAJEMNIKOM POSLOVNIH 

PROSTOROV, DANIH V UPRAVLJANJE JZ ŠKTM RADLJE OB DRAVI 

 

Dopisna seja bo potekala po elektronski pošti.  
 

Prosim, da se do predlaganih sklepov opredelite (ZA ali PROTI) do torka, 

28.4.2020, do 10. ure, preko elektronske pošte obcina.radlje@radlje.si 

 

Opredelite se tako, da pisno odgovorite po elektronski pošti, v kateri se 

opredelite in glasujete ZA ali PROTI oz. tako, da bo možno razbrati vaše 

glasovanje k posameznemu sklepu. 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom občinskega 

sveta, od katerih je osebno vročitev potrdilo več  kot polovica članov 

občinskega sveta. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina članov 

občinskega sveta, ki so glasovali. 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 1. rebalans Proračuna 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, v predlagani vsebini.  

 

GLASUJEM:        ZA    PROTI 

 

SKLEP št. 2: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve 

letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2020, v predlagani vsebini. 

GLASUJEM:        ZA    PROTI 

 

SKLEP ŠT. 3: Občinski svet občine Radlje ob Dravi soglaša, da se oprosti plačilo 

najemnine tistim najemnikom nepremičnin v lasti Občine Radlje ob Dravi,  ki so bili 
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predani v upravljanje JZ ŠKTM Radlje ob Dravi in katerim je bilo na podlagi Odloka o 

začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20 in 44/20) začasno 

prepovedano neposredno ponujanje blaga in storitev potrošnikom na območju RS.  
 

GLASUJEM:        ZA    PROTI 

 

SKLEP ŠT. 4: Občinski svet občine Radlje ob Dravi soglaša, da so najemniki oproščeni 

plačila najemnin od dneva, ko je pričel veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja 

in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 

25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20 in 44/20), to je od 16.3.2020 dalje do preklica 

izrednih razmer, povezanih z razglašeno epidemijo SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 

Oprostitev najemnin se izvrši v primeru, da Vlada RS v okviru dodatnih ukrepov za 

blažitev posledic epidemije koronavirusa v ta namen ne bo zagotovila sredstev iz 

Proračuna Republike Slovenije. 

 

 

GLASUJEM:        ZA    PROTI 

 

 

 

                                                                         Mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 

 

 

 

Poslano: 

- članom občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

- zadeva, tu 

 

 

 


