
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET 

 

Številka: 032-0001/2018-10 

 

Z A P I S N I K 

 

15. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 

22.2.2021 ob 18.00 uri, v veliki dvorani Hostla Radlje (Mariborska cesta 8, Radlje ob 

Dravi). 

 

Prisotni: mag. Alan BUKOVNIK, Robert POTNIK, Anton VODUŠEK, Stanislav LIPUŠ, Ivan 

SUŠNIK, Robert KRIVOGRAD, Marjanca MERŠNIK, Karl KOTNIK, Metka ERJAVEC, Silvo 

PINTER, Tjaša VUČIČ 

 

Kasneje se pridružijo: Ivana KUS, Tjaša BREG, Dejan KRESNIK 

 

Opravičeno odsotni: Ešli PUŠNIK, Dušan GLASER, Alenka HELBL 

 

Prisotni vabljeni:  

- Andreja POLANC, predsednica Občinske volilne komisije, 

- Natalija PLANINŠIČ, računovodkinja, 

- Gregor LIKAR, predsednik Komisije za šport, 

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

- Meta ZAJC POGORELČNIK, direktorica JKP Radlje ob Dravi d.o.o., 

- Sašo Blatešič, vodja Skupnega organa Koroške, 

- 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. 

 

1. TOČKA 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 14. REDNE SEJE TER 7. IN 8. 

DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB DRAVI  

 

Mag. Katja BURJA KOTNIK, vodja Urada za splošne zadeve in razvoj, poda pojasnila k 

vprašanjem oz. pripombam glede kršitve Poslovnika, navedene s strani svetnice ge. 

Alenke HELBL na 14. redni seji ter občinskega odbora SDS Radlje ob Dravi, ki so bile 

pisno posredovane pred nadaljevanjem 14. redne seje. 

 

Svetnik Robert KRIVOGRAD poda pripombe na zapisnik 14. redne seje Občinskega 

sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

Župan daje na glasovanje SKLEP: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

pripombe svetnika Roberta Krivograda na zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi. 

 

Z  1 glasom ZA in 9 glasovi PROTI od 10 navzočih svetnikov sklep ni sprejet. 

 

 



Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 1 Potrdi se zapisnik in sklepi 14. redne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

Z 9 glasovi ZA in 1 glasom PROTI od 10 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Pripomb na zapisnik 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 2 Potrdi se zapisnik in sklepi 7. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

Z  9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 10 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Pripomb na zapisnik 8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 3 Potrdi se zapisnik in sklepi 8. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

 

Z 10 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 10 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

DNEVNI RED 15. REDNE SEJE:  

 

Dodatnih predlogov vezanih na dnevni red 15. redne seje ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 4: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

dnevni red 15. redne seje občinskega sveta, in sicer: 

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov  14.  redne ter 7. in 8. dopisne seje 

občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi  

2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine 

Radlje ob Dravi  

3. Imenovanje nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

4. Poročilo župana o realizaciji sklepov 14. redne seje ter 7. in 8. dopisne seje  ter 

poročilo župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama 

5. Predlog Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 s Predlogom 

Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2021– druga obravnava 

6. Predlog Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2022 s Predlogom 

Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2022– druga obravnava 

7. Predlog Letnega programa športa za leti 2021 in 2022 

8. Predlog Stanovanjskega programa občine za leti 2021 in 2022 

9. Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje predstavnika ustanoviteljice v Svetu JZ Koroški pokrajinski 

muzej 

- Imenovanje člana strokovnega sveta za kulturo v JZ ŠKTM Radlje ob Dravi 

- Potrditev skupne liste kandidatov Razvojnega sveta Koroške regije za 

naslednje programsko obdobje 2021-2027 

- Imenovanje člana skupščine KOCEROD 

10. Predlog Odloka o  pristojnostih in nalogah krajevnih skupnosti na območju 

Občine Radlje ob Dravi – prva obravnava 

11. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe 

s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi - prva obravnava 



12. Potrditev investicijske dokumentacije: 

A. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt: 

»Rekonstrukcija lokalnih cest (JP 846121 G1-Hudej-Podrzavnik-Snežič-Tumpl 

in JP 846122 Hudej-Podrzavnik)« 

B. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt: 

»Rekonstrukcija lokalnih cest v Vuhredu (JP 846361 Novak-Strmšnik in 

Gasilski dom-Pogorevc)« 

C. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt: 

»Rekonstrukcija lokalnih cest (JP 846611- Sv. Trije Kralji)« 

D. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt: 

»Rekonstrukcija lokalnih cest (JP Kolar-Ribič)« 

E. Investicijski projekt »Poslovna cona Pušnik« 

13. Opredelitev občinskega sveta do osnutkov pokrajinske zakonodaje s 

pregledom pristojnosti pokrajin, ki so objavljani v Zborniku pokrajin Slovenije 

14. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

Z 10 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 10 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 
 

2. TOČKA 

UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Predsednica OVK, ga. Andreja POLANC, je občinski svet seznanila z ugotovitvami 

občinske volilne komisije. 

 

Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil 

predsednik g. Robert Potnik.  

 

Razprave ni bilo.  

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 5: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi 

ugotavlja, da članici občinskega sveta, Dominiki KARLATEC, roj. 7.7.1978, stanujoči 

Dobrava 33, 2360 Radlje ob Dravi, zaradi podane odstopne izjave preneha mandat 

članice Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

Z  9 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 10 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

3. TOČKA 

IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE OB 

DRAVI 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Z ugotovitvami občinske volilne komisije je občinski svet seznanila predsednica OVK, 

ga. Andreja POLANC. 

 



Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal predsednik 

g. Robert Potnik.  

 

Razprave ni bilo.  

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 6: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi, na 

podlagi ugotovitvenega sklepa Občinske volilne komisije Občine Radlje ob Dravi,  

Ivani KUS, roj. 12.7.1946, stanujoči Koroška cesta 29, Radlje ob Dravi, kot naslednji na 

listi kandidatov stranke Socialni demokrati, v 1. volilni enoti, potrjuje mandat člana 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, do izteka mandatne dobe občinskega 

sveta. 

Z  10 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 10 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

Na seji se pridruži svetnica Ivana KUS.  

 

 

4. TOČKA 

POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV 14. REDNE SEJE TER 7. IN 8. DOPISNE 

SEJE  TER POROČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA O AKTIVNOSTIH MED OBEMA 

SEJAMA 

 

Župan predstavi poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje ter 7. in 8. dopisne seje 

ter poročilo o aktivnostih med obema sejama. 

 

Na seji se pridruži svetnik Dejan KRESNIK. 

 

Podžupan Robert Potnik poda poročilo o aktivnostih med obema sejama.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 7: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je 

seznanil s poročilom župana o realizaciji sklepov 14. redne seje OS ter 7. in 8. dopisne 

seje OS ter s poročilom župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama.  

 

Z 11 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 12 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

5. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2021 S 

PREDLOGOM LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2021– DRUGA OBRAVNAVA 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Župan poda pojasnila in obrazložitve k opredelitvi do pisnih predlogov in pripomb 

Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 in 2022, ki so bile podane s strani OO 

SDS Radlje ob Dravi po splošni razpravi.  

Na seji se pridruži svetnica Tjaša BREG. 

Računovodkinja ga. Natalija PLANINŠIČ občinski svet seznani z dopolnjeno vsebino 

proračuna.  



Predlog letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2021 je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje, komunalno 

infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine. Stališče odbora je 

predstavil predsednik odbora g. Robert POTNIK.  

 

Razprave ni bilo.  

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 8: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Proračun Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 skupaj z vsemi prilogami, v predlagani 

vsebini. 

 

Z 10 glasovi ZA in 0  glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 9: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2021, v predlagani vsebini, skupaj s pripombami odbora. 

 

Z 13 glasovi ZA in 0  glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

6. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2022 S 

PREDLOGOM LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 

RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2022– DRUGA OBRAVNAVA 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Računovodkinja ga. Natalija PLANINŠIČ občinski svet seznani z dopolnjeno vsebino 

proračuna.  

Predlog letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob 

Dravi za leto 2022 je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje, komunalno 

infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine. Stališče odbora je 

predstavil predsednik odbora g. Robert POTNIK.  

 

Razprave ni bilo.  

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 10: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Proračun Občine Radlje ob Dravi za leto 2022 skupaj z vsemi prilogami, v predlagani 

vsebini. 

 

Z 11 glasovi ZA in 0  glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 11: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 

2022, v predlagani vsebini, skupaj s pripombami odbora. 

 

S 13 glasovi ZA in 0  glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 



7. TOČKA 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETI 2021 IN 2022 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitev predloga in stališče Komisije za vrednotenje programov športa v Občini 

Radlje ob Dravi je podal predsednik komisije g. Gregor LIKAR.  

 

Predsednica Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva ga. Marjanca Meršnik, je občinski svet seznanila s stališčem odbora.  

 

V razpravi sta sodelovala g. Dejan KRESNIK in g. Gregor LIKAR. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 12: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Letni program športa v Občini Radlje ob Dravi za leti 2021 in 2022 v predlagani 

vsebini.  

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.  

 

8. TOČKA 

PREDLOG STANOVANJSKEGA PROGRAMA OBČINE ZA LETI 2021 IN 2022 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podala mag. Katja BURJA KOTNIK, vodja Urada za splošne 

zadeve in razvoj.  

 

Razprave ni bilo.  

Župan predlaga v sprejem SKLEP 13: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme 

Stanovanjski program za leti 2021 in 2022.  

1. Občina Radlje ob Dravi prodaja neprofitna stanovanja v skladu z določbami 

Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter 

pod sledečimi pogoji: 

 - kupec je lahko zgolj najemnik, kateremu je oddano občinsko stanovanje v 

najem za nedoločen čas;   

- ceno določi uradni cenilec;                                                                        

- vse stroške nosi kupec (stroške cenitve, davka, notarske overitve in 

zemljiškoknjižnega vpisa);                                                      

 - v kolikor kupec odstopi od postopka nakupa stanovanja, krije do tedaj 

nastale stroške (kot npr. stroške cenitve).   

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet.  

 

 

 

 



9. TOČKA 

KADROVSKE ZADEVE 

 

9.1 TOČKA- Imenovanje predstavnika ustanoviteljice v Svetu JZ Koroški pokrajinski 

muzej 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Razprave ni bilo.  

Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil 

predsednik g. Robert Potnik.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 14: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Svet 

javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej imenuje Ivano KUS. 

 

S 13  glasovi ZA in  0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

9.2 TOČKA- Imenovanje člana strokovnega sveta za kulturo v JZ ŠKTM Radlje ob 

Dravi 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Razprave ni bilo.  

Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil 

predsednik g. Robert Potnik.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 15: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v 

strokovni svet za kulturo imenuje: 

- Metko ERJAVEC kot predstavnika kulturnih društev v občini, 

- Cvetko MIKLAVC kot predstavnika Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti, Območne izpostave Radlje, 

- Lidijo JESENK kot predstavnika ustanoviteljice. 

 

Z  13 glasovi ZA in  glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

9.3 TOČKA- Potrditev skupne liste kandidatov Razvojnega sveta Koroške regije za 

naslednje programsko obdobje 2021-2027 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Razprave ni bilo.  



Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil 

predsednik g. Robert Potnik.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 16: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi glasuje 

ZA Skupno listo kandidatov Razvojnega sveta Koroške regije. 

 

S 13 glasovi ZA in  0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

9.4 TOČKA- Imenovanje člana skupščine KOCEROD 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Razprave ni bilo.  

Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil 

predsednik g. Robert Potnik.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 17: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje 

v Skupščino javnega podjetja Kocerod, družbo za ravnanje z odpadki d.o.o., kot 

predstavnika Občine Radlje ob Dravi, Roberta POTNIKA.  

 

Z 10  glasovi ZA in  0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

10. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O  PRISTOJNOSTIH IN NALOGAH KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA 

OBMOČJU OBČINE RADLJE OB DRAVI – PRVA OBRAVNAVA 

 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  
 

Dodatno obrazložitev je podala ga. Maja KOŠIR, višja svetovalka za splošne in 

pravne zadeve. 

 

Stališče Statutarno-pravne komisije je predstavila predsednica komisije ga. Tjaša 

BREG. 

 

Razprave ni bilo.  

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 18: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, 

da je Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Radlje ob Dravi 

primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 



11. TOČKA 

PREDLOG ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI RADLJE OB DRAVI - PRVA OBRAVNAVA 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Obrazložitev predloga odloka je podala direktorica JKP Radlje ob Dravi d.o.o. ga. 

Meta ZAJC POGORELČNIK. 

 

Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter 

naravne in kulturne dediščine je podal predsednik g. Robert POTNIK.  

 

V razpravi sta sodelovala g. Robert KRIVOGRAD in ga. Meta ZAJC POGORELČNIK. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 19: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, 

da je predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe 

s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

12.TOČKA 

POTRDITEV INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE: 

 

12.A TOČKA- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt: 

»Rekonstrukcija lokalnih cest (JP 846121 G1-Hudej-Podrzavnik-Snežič-Tumpl in JP 

846122 Hudej-Podrzavnik)« 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podal Vodja skupnega organa Koroške g. Sašo Blatešič. 

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 20: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH 

CEST (JP 846121 G1-HUDEJ-PODRZAVNIK-SNEŽIČ-TUMPL IN JP 846122 HUDEJ-

PODRZAVNIK)« v predloženem besedilu.  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 



12.B TOČKA- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt: 

»Rekonstrukcija lokalnih cest v Vuhredu (JP 846361 Novak-Strmšnik in Gasilski dom-

Pogorevc)« 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podal Vodja skupnega organa Koroške g. Sašo Blatešič. 

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 21: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH 

CEST V VUHREDU (JP 846361 NOVAK-STRMŠNIK IN GASILSKI DOM-POGOREVC)« v 

predloženem besedilu.  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

12.C TOČKA- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt: 

»Rekonstrukcija lokalnih cest (JP 846611- Sv. Trije Kralji)« 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podal Vodja skupnega organa Koroške g. Sašo Blatešič. 

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 22: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH 

CEST (JP 846611-SV. TRIJE KRALJI)« v predloženem besedilu.  
 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

12.D TOČKA- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt: 

»Rekonstrukcija lokalnih cest (JP Kolar-Ribič)« 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podal Vodja skupnega organa Koroške g. Sašo Blatešič. 

 



Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 23: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH 

CEST (JP KOLAR - RIBIČ)« v predloženem besedilu.  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

12.E TOČKA- Investicijski projekt »Poslovna cona Pušnik« 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

Dodatno obrazložitev je podal Vodja skupnega organa Koroške g. Sašo Blatešič. 

 

Razprave ni bilo.  

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 24: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) »POSLOVNA CONA  PUŠNIK« v predloženem besedilu.  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

13. TOČKA 

OPREDELITEV OBČINSKEGA SVETA DO OSNUTKOV POKRAJINSKE ZAKONODAJE S 

PREGLEDOM PRISTOJNOSTI POKRAJIN, KI SO OBJAVLJANI V ZBORNIKU POKRAJIN 

SLOVENIJE 

 

Gradivo so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. 

 

Obrazložitev predloga je podal župan, mag. Alan Bukovnik.  

 

V razpravi je sodeloval g. Robert KRIVOGRAD. 

 

Župan predlaga v sprejem SKLEP št. 25: 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi podpira oblikovanje pokrajin, pri čemer 

predlaga, da se Koroška regija ustanovi kot samostojna pokrajina z imenom Koroška 

pokrajina, kot izhaja iz predloženega sklepa o mnenju občine k osnutkom pokrajinske 

zakonodaje. 

 

S 13 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 13 navzočih svetnikov je sklep sprejet. 

 

 

 



14.TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV 

 

Župan prebere odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, ki so bila 

podana na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.  

 

Svetnice in svetniki podajo nove pobude in vprašanja: 

 

Karl KOTNIK: Ker  je bil v preteklih sejah večkrat izzvan in deležen očitkov s strani 

svetnikov SDS pove, da vedno glasuje po svoji vesti in v dobro občankam in 

občanom. Podpira proračune občine, saj so razvojno naravnani in Občina Radlje ob 

Dravi je tako med razvitimi občinami.  

 

Tjaša BREG:  Zastavi vprašanje glede izgradnje optike (kdaj in v kakšnem obsegu bo 

izgrajena). Meni, da je zaradi trenutnih razmer (šolanje na daljavo, delo od doma) 

zelo pomembna opremljenost oz. dostopnost optičnega omrežja.    

Nadalje zastavi vprašanje v zvezi z zapuščenimi živalmi. Nanjo so se obrnili občanke 

in občani, ki najdejo zapuščeno mačko in bi jo želeli obdržati, pri tem pa dobijo na 

občini pojasnilo, da izvajajo program po sistemu prostoživečih mačk (mačko 

ujamejo, sterilizirajo in vrnejo v naravno okolje). Zanima jo, s kom ima občina 

sklenjene pogodbe (s katerim zavetiščem), kolikšna so sredstva, koliko sredstev je bilo 

porabljenih (in komu so bila izplačana – prosi za pisno poročilo). Zanima jo kolikšen 

znesek je v ta namen zagotovljen v proračunu za leto 2021.   

 

Dejan KRESNIK: Veseli ga, da je novozgrajen del kolesarske steze v Zg. Vižingi. Zmotilo 

pa ga je, da je na relaciji Sp. Vižinga – Vas kolesarska steza na več mestih razkopana 

(uničena). Zanima ga, če bo potrebno ponovno asfaltiranje in zakaj je do tega 

prišlo.  

Izpostavi tudi problematiko izgradnje pločnika v Vuhredu (pri Pogačnikovi vili). Na 

svetniško skupino SDS so se s pobudo obrnili krajani. Na mestu se zadržuje voda, zato 

ga zanima, kako je bilo pri izgradnji izvedeno odvodnjavanje. Poškodovana je tudi 

škarpa, tovorna vozila so zaradi odstranjene bankine poškodovala žlebove. Gre sicer 

za državno cesto. Ker se bo najverjetneje v kratkem pričela sanacija ceste Vuzenica- 

Vuhred, želi, da se skupaj z DRSI poišče rešitev glede odvodnjavanja.  

Župan: Vprašanje oz. pobuda se bo naslovila na DRSI. 

 

Robert KRIVOGRAD: Apelira na občinsko upravo, da se na vsa pisna vprašanja 

svetnikom odgovori pravočasno. Glede objave 3. rebalansa proračuna in odloka 

NUSZ pove, da pride do veljave po objavi v MUV (v veljavo stopita s 1.1.2021). Meni, 

da akta s strani MUV nista bila objavljena pravočasno, saj 31.12.2020 na spletni strani 

MUV še ni bilo razvidne objave.   

Nadalje zastavi vprašanje ali se bo občina odzvala povabilu ob 30. obletnici 

samostojnosti RS in bo v ta namen organizirala razstavo v muzeju.  

Nadalje apelira na župane, da bodo vztrajali, da Koroška postane samostojna regija 

in da ne bo prišlo do združevanja z drugimi pokrajinami.  

 

Župan: Pove, da je bil že poslan odgovor na vlado, da bo v ta namen organizirala 

primerno prireditev. V kolikor imajo svetniki konkretne predloge za organizacijo 

razstave, se lahko tudi sami obrnejo na KPM in podajo pobude ter sodelujejo pri 

organizaciji razstave.  

  



Seja je zaključena ob 22.45 uri.  

 

Zapisala: 

Jasna KUNČNIK, višji svetovalec  

 

Pregledala: 

Marjana ŠVAJGER, direktorica občinske uprave 

Mag. Alan BUKOVNIK, 

župan Občine Radlje ob Dravi 
 


