
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-02 

Datum:  16.6.2022 

 

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 

 

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

od četrtka, 16.6.2022 od 14.00 ure, do petka, 17.6.2022 do 12.00 ure. 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 

1. PREDLOG ZA PODAJO pooblastila za zastopanje na skupščini Javnega 

komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. 

 

Razlog za sklic: Vodstvo Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. je 

sklicalo 3. redno skupščino podjetja, kljub temu da niso urejeni ustanovitveni akti. 

Skupščina je sklicana dne 22.6.2022, v skladu z vabilom pa je potrebno 3 dni pred 

skupščino pisno najaviti prisotnost na seji. Tako ni možnosti za sklic redne seje 

občinskega sveta, ki je predvidena 27.6.2022 

 

Dopisna seja bo potekala po elektronski pošti.  
 

Prosim, da se do predlaganih sklepov opredelite (ZA ali PROTI) do petka, 17.6.2022, 

do 12. 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 SKLEPA: 

 

SKLEP št. 1: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi za zastopanje občine kot 

družbenika na skupščini družbe Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. (3. 

redna seja skupščine družbenikov, ki bo dne 22. 6. 2022 ob 9.00 uri v Vuzenici) 

skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pooblasti: 

odvetnika izr. prof. dr. Aleksija Mužina iz Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in 

partnerji, d.o.o. 
  

GLASUJEM:        ZA    PROTI 

 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 

mailto:obcina.radlje@radlje.si


 

 

Poslano: 

- članom občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

- zadeva, tu 

 
 


