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Številka: 900- 2/2022 
Datum:   15. 6. 2022 
 
 
Na podlagi 37. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 152/2020) in 22. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/2020) sklicujem 19. redno sejo Občinskega 
sveta Občine Radeče, ki bo   
 

v sredo, 22. junija 2022, ob 16.00 
v sejni sobi Občine Radeče 

 
 

D N E V N I   R E D 
 
 

 
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 13. 4. 2022 

 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 

 
3. Pregled realizacije sklepov 18. redne seje z  dne 13. 4. 2022 

 
4. Predstavitev poslovanja družbe CEROZ d.o.o. za leto 2021 

   - gradivo priloženo                    
   - uvodna pojasnila: direktor podjetja Ceroz d.o.o. g. Enes Rakovič 
 

5. Obravnava in sprejem Avtentične razlage določb zadnje alineje drugega odstavka  47. člena 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 99/11, 7/15) -   
skrajšani postopek 
   - gradivo priloženo                    
   - uvodna pojasnila: direktorica občinske uprave mag. Marjetka Lipec 
 

6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega    
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče - skrajšani postopek 
   - gradivo priloženo                    
   - uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri 
 



       7.   Izvrševanje proračuna januar-maj 2022 
  - gradivo priloženo 
   - uvodna pojasnila: župan g. Tomaž Režun 
 
 

8.   Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen programov  v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče - 
enoti vrtec  Radeče z veljavnostjo od  1. 7. 2022 

                 - gradivo priloženo 
- uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti ga. Melita Simončič  

 
       9.   Sklepanje o menjavi nepremičnin 

   - gradivo priloženo 
   - uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri 
 

     10.   Sklepanje o: 
              a) nakupu nepremičnin pri Ribiškem domu 

b) prodaji nepremičnin pri Ribiškem domu 
   - gradivo priloženo 
   - uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri 

 
     11.   Sklepanje o:  
              a) nakupu nepremičnin vzdrževalna pot ribnik-Hotemež-Vrhovo (5.256 m2) 
              b) nakupu nepremičnin vzdrževalna pot ribnik-Hotemež-Vrhovo (842 m2) 

   - gradivo priloženo 
   - uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri 
 

     12.   Obravnava in sprejem: 
  a)  Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt    

Energetska sanacija Doma kulture Radeče 
  b)  Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt  

Energetska sanacija Zdravstvenega doma Radeče 
  c)  Sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt Energetska prenova objektov  

Dom kulture in Zdravstveni dom Radeče  
   - gradivo priloženo  

                  - uvodna pojasnila: višji svetovalec za projektno delo in investicije mag. Matjaž  
      Šušteršič 
 

     13.   Obravnava in sklepanje o predlogu Komisije za mandatna  vprašanja, volitve in        
imenovanja za imenovanje predstavnika v Upravni odbor RRA Posavje   
   - gradivo priloženo  

 - uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. 
Janez Prešiček  

   
     14.   Razprava in sklepanje o podelitvi Priznanj Občine Radeče za leto 2022  

   - gradivo priloženo  
   - uvodna pojasnila: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.  

Janez Prešiček  
  

     15.   Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov 
 
     16.   Razno 

     
                    Župan Občine Radeče 
      Tomaž Režun L.R. 
 



 
 
 
 
 

 
 
VABLJENI: 

- Svetniki   
- Podžupan 
- Direktorica občinske uprave  
- Predsednik NO 
- Minister za gospodarstvo g. Matjaž Han  
- Uvodničarji:/zaposleni na občini/ 
- Direktor podjetja Ceroz d.o.o. g. Enes Rakovič (k 4. tč. dn. reda) 
- Knjigovodkinja JZ OŠ Marjana Nemca Radeče ga. Sanda Brečko (k 8. tč. dn. reda)  
- Direktorji javnih zavodov  
- Direktorica JP Komunala Radeče d.o.o. 
- Predsedniki svetov KS  
- Akreditirani novinarji 

 
 
 
 
 
 

                                          
        

 


