
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-02 

Datum:  2.11.2022 

 

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 

 

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

od srede, 2.11.2022 od 15.00 ure, do petka, 4.11.2022 do 10.00 ure. 

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 

1. Predlog sklepa o pristopu k pobudi za ustanovitev Lokalne akcijske skupine 

LAS KOZJAK POHORJE, ki bo svojo poslanstvo izvajala v okviru lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju do leta 2027 

predvidoma iz sredstev EKSRP in ESRR 

 

 

Razlog za sklic: V postopku sprejema je Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin 

in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. Za 

črpanje sredstev s področja razvoja podeželja bo potrebno na novo ustanoviti 

Lokalne akcijske skupine (LAS). 

 

Dopisna seja bo potekala po elektronski pošti.  
 

Prosim, da se do predlaganih sklepov opredelite (ZA ali PROTI) do petka, 4.11.2022, 

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. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

SKLEP št. 1:  

1. Občina Radlje ob Dravi pristopa k pobudi za ustanovitev nove Lokalne Akcijske 

Skupine LAS KOZJAK - POHORJE, ki bo svoje poslanstvo izvajala v okviru lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju do leta 2027 predvidoma iz  

sredstev EKSRP in ESRR 

2.Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana, g. Alana Bukovnika, za 

podpis ustanovne pogodbe LAS KOZJAK – POHORJE  in za predlaganje 

predstavnikov Občine Radlje ob Dravi  v organe LAS KOZJAK - POHORJE. 
 

mailto:obcina.radlje@radlje.si


  

GLASUJEM:        ZA    PROTI 

 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 

 

 

 

Poslano: 

- članom občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

- zadeva, tu 

 
 


