
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-02 

Datum:  6.5.2022 

 

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

(MUV, štev. 25/06 in 35/2017) 

 

s k l i c u j e m 

 

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

od petka, 6.5.2022 od 14.00 ure, do torka, 10.5.2022 do 10.00 ure. 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 

1. PREDLOG ZA PODAJO SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI 

 

Razlog za sklic: V skladu z 32. členom Zakona o zavodih daje soglasje k imenovanju 

direktorja javnega zavoda ustanovitelj, Občina Radlje ob Dravi. Prav tako je v 16. 

členu Odloka določeno, da direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, s soglasjem 

ustanovitelja. Dne 6.5.2022 smo prejeli s strani JZ ŠKTM vlogo za podajo soglasja k 

imenovanju direktorja. Predmetne točke za podajo soglasja k imenovanju ni 

mogoče uvrstiti na redno sejo občinskega sveta, saj dosedanjemu vodstvu poteče 

mandat 15.5.2022.       

 

Dopisna seja bo potekala po elektronski pošti.  
 

Prosim, da se do predlaganih sklepov opredelite (ZA ali PROTI) do torka, 10.5.2022, 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. 

 

PREDLOGI SKLEPOV: 

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi daje soglasje k imenovanju 

Gregorja Likarja, roj. 19.1.1983, stanujoč Planinska ulica 18, 2367 Vuzenica za 

direktorja Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi. 

 

  

GLASUJEM:        ZA    PROTI 

 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 

mailto:obcina.radlje@radlje.si


 

 

Poslano: 

- članom občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

- zadeva, tu 

 
 


