
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

          OBČINSKI SVET 

  

Številka: 032-0001/2018-02 

Datum: 3.10.2022 

 

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  

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

10. oktobra 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 23. redne seje in 3. izredne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi  

2. Poročilo župana o realizaciji sklepov 23. redne seje in 3. izredne seje ter poročilo 

župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama 

3. Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Radlje ob 

Dravi – druga obravnava 

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Radlje ob Dravi – SD1 – druga obravnava 

5. Potrditev Akcijskega načrta ukrepov trajnostnega turizma v destinaciji Radlje ob 

Dravi 2022-2025 

6. Predlog Strategije Občine Radlje ob Dravi v okviru projekta Zdrava mesta za 

obdobje 2022 – 2026 

7. Potrditev Lokalnega programa za kulturo za obdobje 2022-2026 

8. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini 

Radlje ob Dravi   

9. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Radlje ob Dravi v prvem polletju 

tekočega leta  

10. Predlog uskladitve Načrta razvojnih programov 2022-2025 

11. Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določitev 

kandidata za člana državnega sveta 

12. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 
 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 

 
Vabljeni:  

- Predstavnik ZVKD, OE Maribor, 

- Predstavnik podjetja URBIS, 

- Klara Cigler, projektni vodja, 

- Judita Gačnik, svetovalec za urbanistične in gradbene zadeve, 

- Maja KOŠIR, višja svetovalka za splošne in pravne zadeve 

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

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

- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 


