
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-02 

Datum:  18.3.2020 
 

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

(MUV, štev. 25/06 in 35/2017) 

 

s k l i c u j e m 

 

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

od srede, 18. 3. 2020 od 17.00 ure, do petka, 20. 3. 2020 do 10.00 ure. 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 
1. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE RAVNE NA 

KOROŠKEM – skrajšan postopek 

 

Dopisna seja bo potekala po elektronski pošti.  
 

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

20.3.2020, 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 št. 1:  
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme sklep, da se v Odlok o ustanovitvi 

javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveno reševalnega centra Koroške Ravne na 

Koroškem pod točko IV. Dejavnost zavoda doda naslednja vsebina: 85.590 -Drugje 

nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.  

 

GLASUJEM:        ZA    PROTI 
 

PREDLOG SKLEPA št. 2: 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne 

na Koroškem, po skrajšanem postopku.  

 

GLASUJEM:        ZA    PROTI 
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PREDLOG SKLEPA št. 3: 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne 

na Koroškem, v predlaganem besedilu. 

 

GLASUJEM:        ZA    PROTI 

 

 

 

 

                                                                         Mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 

 

Poslano: 

- članom občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

- zadeva, tu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


