
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

          OBČINSKI SVET 

  
Številka: 032-0001/2018-02 

Datum: 14. 3. 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  

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

21. marca 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 19. redne seje  in 11. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi  

2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi. 

3. Potrditev mandata članu občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

4. Poročilo župana o realizaciji sklepov 19. redne seje in 11. dopisne seje ter poročilo 

župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama 

5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP DO 05 v 

Občini Radlje ob Dravi- druga  obravnava 

6. Letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v Občini Radlje ob 

Dravi 

7. Soglasje k pristopu podpisa Konvencije županov za podnebne spremembe in 

trajnostno energijo 

8. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje občine Radlje ob Dravi – prva obravnava 

9. Seznanitev in potrditev »Vizije in strategije (VIS) Občine Radlje ob Dravi 2025-2040 

10. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev križišča na 

mejni prehod Radelj« 

11. Kadrovske zadeve: 

11.1. Imenovanje nadomestnega člana odbora za negospodarstvo, družbene 

dejavnosti in javne službe negospodarstva 

11.2. Imenovanje nadomestnega člana Statutarno-pravne komisije 

11.3. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za štipendije 

12. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 

Radlje ob Dravi za leto 2022 ter podaja soglasja k osnutku besedila menjalne 

pogodbe. 

13. Strategija trajnostnega razvoja turizma Občine Radlje ob Dravi 2022-2027 

14. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 
 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 
Vabljeni:   

- Andreja POLANC, predsednica OVK, 

- Anuška Viher, Avizija,  studio za arhitekturo, inženiring, projektiranje,  

- Predstavnik ENERGAP, Energetske agencije za Podravje, 

- Marinka KONEČNIK KUNST, direktorica ZUM d.o.o., 

- mag. Bojan MAŽGON, izdelovalec VIS, 

- Predstavnik Skupnega organa Koroške, 

- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, 

- Maja KOŠIR, višja svetovalka za splošne in pravne zadeve, 

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

- Klara CIGLER, višja svetovalka  

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

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 


