
OBČINA RADLJE OB DRAVI 
          OBČINSKI SVET 
  
Številka: 013-0001/2014-02 
Datum:   17. 10. 2016 
 

Na podlagi  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 
(MUV, štev. 25/06 – prečiščeno besedilo) 

 
s   k   l   i   c   u   j   e  m  

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki bo v ponedeljek, 
dne 24. 10. 2016, ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi,  soba 313/III. 

 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje ter 6.  in 7. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

2. Potrditev investicijskega programa (IP) in sprejem Odloka o javno-zasebnem 
partnerstvu za projekt energetskega pogodbeništva na objektu »Veleblagovnica Tima« 
za projekt »Energetska sanacija objekta Tima Radlje« - skrajšani postopek 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območju MS4 v naselju Radlje ob Dravi v Občini Radlje ob 
Dravi – skrajšani postopek 

4. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Radlje ob Dravi – prva 
obravnava 

5. Predlog uradno prečiščenega besedila Statuta Občine Radlje ob Dravi – prva obravnava 
6. Predlog rebalansa III Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2016  in predlog 

dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 
7. Predlog Pravilnika o oddajanju zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine Radlje ob 

Dravi v najem  
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja 

Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. – skrajšani postopek 
9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 
 

 
Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 
 
 
 
Vabljeni: 

- Vanja KOLAR, predsednica Nadzornega odbora Občine Radlje ob Dravi, 
- Pripravljavec akta o JZP in IP za projekt ES objekta Tima, odv. Anže KUNOVAR, 
- predstavnik (-ica)  ZUM d.o.o. Maribor,  dr. Andreja KUZMANIČ, 
- Direktor JKP d.o.o. Radlje ob Dravi, mag. Gregor FICKO, 
- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, 
- Maja KOŠIR, svetovalka za splošne in pravne zadeve, 
- Judita GAČNIK, svetovalka za urbanistične in gradbene zadeve, 
- Jasna KUNČNIK, svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne zadeve, 
- Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave. 


