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69. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 

28/2016 – prečiščeno besedilo, 35/2017 in 11/2019)  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z 

Zapisniki zbora občanov v letu 2019. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Na podlagi 2. odstavka 69. člena Statuta Občine Radlje 

ob Dravi, ki določa, da zbor občanov na lastno pobudo 

skliče župan je v letu 2019 župan sklical zbore občanov 

po naseljih Občine Radlje ob Dravi. Z zapisniki zbora 

občanov  mora direktor občinske uprave  na podlagi 71. 

člena statuta seznaniti občinski svet in jih objaviti na 

krajevno običajen način. 

 

 

 

 
Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 
 

 

 

Priloge: 

- Zapisniki zborov občanov (10x) 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
 
Številka 0322-0001/2019-02 
Datum:  6. 11. 2019 
 
 

Z A P I S N I K  
zbora občanov Dobrava, ki je potekal v sredo, 6. novembra 2019,  

ob 19. uri, v Vaškem domu. 
 
 
Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št. 28/16, 35/17 in 11/19) je župan 
sklical zbor občanov. Vabilo je bilo objavljeno v Novičkah Občine Radlje ob Dravi, na spletni strani 
občine, na plakatnih mestih in na socialnih omrežjih. 
 
Prisotni:  

- 15 občank in občanov Dobrave,  
- mag. Alan Bukovnik, župan, 
- Robert Potnik – podžupan. 

 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
 
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika je župan 
predstavil: 

- informacijo o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, 
- projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-Koležnikov most«, 
- projekt »Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga«, 
- projekt »Aglomeracija 10991 ZG. VIŽINGA - RADLJE; izgradnja sekundarne kanalizacije, 
- projekt »Dravska kolesarska pot Radlje – Vas«,  
- državni projekt »Dravska kolesarska pot«, 
- ureditev prehoda za pešce v Vuhredu skupaj z bičem in javno razsvetljavo,  
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, 
- predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, 
- Načrt razvojnih programov 2020- 2023, 
- Ureditev hudournika Dobrava. 

 
Predlogi in pobude občanov: 

- kdaj se predvideva pričetek projektiranja  kanalizacijskega omrežja na Dobravi; 
- možnost krožišča pri gasilskem domu; 
- omejitev hitrosti skozi naselje Dobrava; 
- ali se načrtuje izgradnja optike na Dobravi; 
- zakaj pri HŠ Dobrava 15 in 10 hidranti niso aktivni; 
- cesta z asfaltno preplastitvijo skozi naselje je zopet v slabem stanju; 
- pri HŠ Dobrava 8a se v zimskem času uničuje ograja lastnika (sol, voda, pesek); 
- dosaditev drevoreda ob obvoznici; 
- omejitev hitrosti in osne obremenitve (traktor+cisterna); 
- položitev robnikov pri HŠ Dobrava 1 (robnike je pripravljen plačati lastnik); 
- faktor pozidanosti Dobrava 0.8, Sp. Vižinga 0.4 – zakaj tako; 

 



Zbor se je zaključil ob 20.45 uri. 
 
Priloga: 

- Lista prisotnosti,  priloga pri izvirniku zapisnika 
 

Zapisal: Robert POTNIK                                                                            
 

Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 

 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
Številka 0322-0001/2019-02 
Datum:  15. 11. 2019 
 

Z A P I S N I K  
zbora občanov Radlje ob Dravi, ki je potekal v petek, 15. novembra 2019,  

ob 19. uri v Galeriji Knjižnice Radlje. 
 

 
Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št. 28/16, 35/17 in 11/19) je župan 
sklical zbor občanov. Vabilo je bilo objavljeno v Novičkah Občine Radlje ob Dravi, na spletni strani 
občine, na plakatnih mestih in na socialnih omrežjih. 
 
Prisotni:  

- 24 občank in občanov Radelj ob Dravi,  
- mag. Alan Bukovnik, župan, 
- Robert  Potnik - podžupan. 

 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika je župan 
predstavil: 

- informacijo o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, 
- projekt »nvesticijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-Koležnikov most«, 
- projekt »Investicijsko vzdrž.  LC 274062 SP. VERBER – JUNTAR – PR. RADELJ«, 
- Komunalna ureditev stanovanjske gradnje na Hmelini, 
- projekt »Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga«, 
- ureditev napajališč in prižigališč javne razsvetljave v občini, 
- ureditev prehoda za pešce v Vuhredu skupaj z bičem in javno razsvetljavo,  
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, 
- predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, 
- Načrt razvojnih programov 2020- 2023. 

 
Predlogi in pobude občanov: 

- Novogradnja vrtca; 
- Prostovoljec opozori na težavo parkiranja občinskega električnega vozila; 
- Izvedba izgradnje optike v Radljah ob Dravi; 
- Dograditev otroških igral (vrtiljak) in postavitev ograje okrog igral na Hmelini; 
- Prepozno izvajanje pluženja v Ulici pod gradom; 
- Izvajanje košnja zelenih pasov, ki so v lasti občine; 
- Preplastitev Harkove ulice, ker je v zelo slabem stanju; 
- Preplastitev ceste od Slivnikarjeve hiše do Pekarne; 
- Parkirni prostor pri Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi; 
- Krpanje lukenj po izgradnji vodovoda; 
- Pluženje ulice proti HŠ Koroška cesta 25a; 

 
 

Zbor se je zaključil ob 20.30 uri. 
 
 



Priloga: 
- Lista prisotnosti,  priloga pri izvirniku zapisnika 

 
Zapisal: Robert  POTNIK                                                                          

                           Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 

 
 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
Številka 0322-0001/2019-02 
Datum:  8. 11. 2019 
 

Z A P I S N I K  
zbora občanov Remšnik, ki je potekal v petek, 8. novembra 2019,  

ob 19. uri v dvorani. 
 
Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št. 28/16, 35/17 in 11/19) je župan 
sklical zbor občanov. Vabilo je bilo objavljeno v Novičkah Občine Radlje ob Dravi, na spletni strani 
občine, na plakatnih mestih in na socialnih omrežjih. 
 
Prisotni:  

- 36 občank in občanov Remšnika,  
- mag. Alan Bukovnik, župan, 
- Anton Potnik – direktor JP KIČ Radlje ob Dravi. 

 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika je župan 
predstavil: 

- informacijo o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, 
- projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-Koležnikov most«, 
- projekt »Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga«, 
- projekt »Aglomeracija 10991 ZG. VIŽINGA – RADLJE«; izgradnja sekundarne kanalizacije 
- projekt »Dravska kolesarska pot Radlje – Vas«,  
- rekonstrukcija in novogradnja prometne ureditve poslovne cone »Pušnik«,  
- ureditev napajališč in prižigališč javne razsvetljave v občini, 
- ureditev prehoda za pešce v Vuhredu skupaj z bičem in javno razsvetljavo,  
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, 
- predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, 
- Načrt razvojnih programov 2020- 2023, 

 
Predlogi in pobude občanov: 

- Dodatni oddelek vrtca 2020/2021; 
- Asfaltiranje ceste do šole in ureditev odvodnjavanja; 
- Vodovod Dajčman – Podrzavnik (Občina Podvelka); 
- Ureditev odvodnjavanja Tišlarjev mlin – Kepec; 
- Ureditev bankin Bajs- Pot. 

 
Zbor se je zaključil ob 20.30 uri. 
 
Priloga: 

- Lista prisotnosti,  priloga pri izvirniku zapisnika  
 

Zapisal: Anton  POTNIK                                                                          
 

Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 

 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
 
Številka 0322-0001/2019-02 
Datum:  4. 11. 2019 
 

Z A P I S N I K  
zbora občanov Sp. Vižinga, ki je potekal v ponedeljek, 4. novembra 2019,  

ob 19. uri, v Mladinskem domu Havaji. 
 
 
Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št. 28/16, 35/17 in 11/19) je župan 
sklical zbor občanov. Vabilo je bilo objavljeno v Novičkah Občine Radlje ob Dravi, na spletni strani 
občine, na plakatnih mestih in na socialnih omrežjih. 
 
Prisotni:  

- 21 občank in občanov Sp. Vižinge,  
- mag. Alan Bukovnik, župan, 
- Robert Potnik – podžupan. 

 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika je župan 
predstavil: 

- informacijo o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, 
- projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-Koležnikov most« 
- projekt »Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga«, 
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, 
- predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, 
- Načrt razvojnih programov 2020- 2023, 
- Dom krajanov na Sp. Vižingi, 
- problematika smradu. 

 
Predlogi in pobude občanov: 

- podajo nov predlog glede ureditve okolice doma in predlagajo imenovanje gradbenega 
odbora, s strani krajanov predlagajo Koležnik Jožeta, Ehman Blaža in Sušek Dušana; 

- nova igrala;  
- nedokončana pešpot (most Vuhred – odcep Sp. Vižinga); 
- širjenje hrupa, smradu iz  kmetijskega  poslopja Gašper ter preveliko število živali 

(predlog ustanovitve civilne iniciative); 
- ureditev zelenega pasu pri poslovnem objektu »bivši Markač«, dogovorjeno  za 10 m; 
- jaški za kanalizacijo in vodovod se pogrezajo; 
- od HŠ Dobrava 40 do  Dobrave novi asfalt razpokan; 
- ureditev lastništva za dom krajanov; 

 
Zbor se je zaključil ob 20.30 uri. 
 
 
 
 



Priloga: 
- Lista prisotnosti,  priloga pri izvirniku zapisnika 

 
 
 

Zapisal: Robert POTNIK                                                                           
 

Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 

 

 

  



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
Številka 0322-0001/2019-02 
Datum:  11. 11. 2019 
 
 

Z A P I S N I K  
zbora občanov Sv. Anton na Pohorju, ki je potekal v ponedeljek, 11. novembra 2019,  

ob 19. uri, v prostorih Osnovne šole. 
 
 
Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št. 28/16, 35/17 in 11/19) je 
župan sklical zbor občanov. Vabilo je bilo objavljeno v Novičkah Občine Radlje ob Dravi, 
na spletni strani občine, na plakatnih mestih in na socialnih omrežjih. 
 
Prisotni:  

- 15 občank in občanov Sv. Antona na Pohorju,  
- mag. Alan Bukovnik, župan, 
- Anton Potnik – direktor JP KIČ Radlje ob Dravi. 

 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika je 
župan predstavil: 

- informacijo o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, 
- projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-Koležnikov most«, 
- projekt »Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga«, 
- projekt »Investicijsko vzdrž.  LC 274062 SP. VERBER – JUNTAR – PR. RADELJ«, 
- ureditev napajališč in prižigališč javne razsvetljave v občini, 
- ureditev prehoda za pešce v Vuhredu skupaj z bičem in javno razsvetljavo,  
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, 
- predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, 
- Načrt razvojnih programov 2020- 2023. 

 
Predlogi in pobude občanov: 

- Protiprašna ureditev pri HŠ Sv. Anton na Pohorju 111 (sofinanciranje); 
- Opozorilo na dve luknji na cesti proti cerkvi – pri Kavcu; 
- Popravilo (zabetoniranje) dveh jaškov na LC Čavk – Peruš; 
- Legalizacija igrišča pri Greglu; 
- Ureditev obvoza pri HŠ Sv. Anton na Pohorju 135; 
 

 
 
Zbor se je zaključil ob 20.45 uri. 
 
 
 



Priloga: 
- Lista prisotnosti,  priloga pri izvirniku zapisnika 

 
 

Zapisal: Anton POTNIK                                                                             
 
 
 

Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 

 

 

  



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
 
Številka 0322-0001/2019-02 
Datum:  7. 11. 2019 
 
 

Z A P I S N I K  
zbora občanov Sv. Trije Kralji, ki je potekal v četrtek, 7. novembra 2019,  

ob 19. uri, v domu krajanov. 
 
 
Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št. 28/16, 35/17 in 11/19) je župan 
sklical zbor občanov. Vabilo je bilo objavljeno v Novičkah Občine Radlje ob Dravi, na spletni strani 
občine, na plakatnih mestih in na socialnih omrežjih. 
 
Prisotni:  

- 21 občank in občanov Sv. Treh Kraljev,  
- mag. Alan Bukovnik, župan, 
- Robert Potnik –podžupan. 

Dnevni red: 
1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 

 
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika je župan 
predstavil: 

- informacijo o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, 
- projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-Koležnikov most«, 
- projekt »Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga« 
- projekt »Investicijsko vzdrž.  LC 274062 SP. VERBER – JUNTAR – PR. RADELJ«, 
- ureditev napajališč in prižigališč javne razsvetljave v občini, 
- ureditev prehoda za pešce v Vuhredu skupaj z bičem in javno razsvetljavo,  
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, 
- predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, 
- Načrt razvojnih programov 2020- 2023. 

 
Predlogi in pobude občanov: 

- Možnost izgradnje javnega vodovoda, JKP d.o.o. Radlje ob Dravi ne poda odgovora; 
- Asfaltiranje ceste Sitar; 
- Imenovati Gradbeni odbor za možnost izgradnje javnega vodovoda; kot 

predstavnike Sv. Treh Kraljev se imenujejo Peter Zlatar, Ivan Sušnik, Slavko 
Poročnik in Jože Novak; 

- Protiprašna ureditev Okrogelnik (Onuk), Rožič; 
- Ureditev ceste od Murna do Mute; 
- Ureditev muld  Sitar; 
- Pravočasno pluženje pri Juntarju; 

 
 

Zbor se je zaključil ob 20.15 uri. 
 
 



 
 
Priloga: 

- Lista prisotnosti,  priloga pri izvirniku zapisnika 
 
 

Zapisal: Robert POTNIK                                                                           
 
 
 

Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 

  

 

 

  



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
Številka 0322-0001/2019-02 
Datum:  5. 11. 2019 
 
 

Z A P I S N I K  
zbora občanov Št. Janž pri Radljah, ki je potekal v torek, 5. novembra 2019,  

ob 19. uri, v gostilni Žohar 
 
 
Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št. 28/16, 35/17 in 11/19) je župan 
sklical zbor občanov. Vabilo je bilo objavljeno v Novičkah Občine Radlje ob Dravi, na spletni strani 
občine, na plakatnih mestih in na socialnih omrežjih. 
 
Prisotni:  

- 15 občank in občanov  Št. Janža pri Radljah, 
- mag. Alan Bukovnik, župan, 
- Robert Potnik – podžupan. 

 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika je župan 
predstavil: 

- informacijo o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, 
- projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-Koležnikov most«, 
- projekt  »Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga«, 
- projekt »Poslovna cona »Pušnik«, 
- projekt »Aglomeracija 10991 Zg. Vižinga-Radlje - izgradnja sekundarne kanalizacije, 
- projekt »Dravska kolesarska pot Radlje – Vas«,  
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, 
- predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020. 

 
Predlogi in pobude občanov: 

- ureditev javne razsvetljave proti Županku,  od HŠ Št. Janž pri Radljah 75 do HŠ Št. Janž pri 
Radljah 74;  

- košnja brežin na cesti Žnider; 
- krajani želijo sestanek s predstavnico Št. Janža pri Radljah  v svetu KS Radlje ob Dravi; 
- ureditev parkirnih prostorov  pri vrtovih v Radljah; 
- ureditev celotnega odseka ceste od Blaznikove ravne (GC 11A034 Strmšnik-Škarc), proti 

odcepu Žnidar (GC 11A056 – Žnidar); 
- ureditev jaška  pri Purkatu; 
- brezplačni prenos lastništva ceste (Stražišnik) na občino s pogojem, da se cesta 

prekategorizira v lokalno cesto (GC 11A034 Strmšnik-Škarc); 
- Izgradnja vodovoda od HŠ Št. Janž 1 in 2 do HŠ 4 
- Protiprašna ureditev pri Grajf in Koležnik (JP 846641-Tišler-Grajf – odcep Grajf-Koležnik); 

 
Zbor se je zaključil ob 20.30 uri. 
 
 
 



Priloga: 
- Lista prisotnosti,  priloga pri izvirniku zapisnika 

 
 

Zapisal: Robert POTNIK, podžupan          
 
 
 
                                              

Mag. Alan BUKOVNIK 
Župan Občine Radlje ob Dravi 

 

 

  



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
Številka 0322-0001/2019-02 
Datum:  13. 11. 2019 

Z A P I S N I K  
zbora občanov Vas, ki je potekal v sredo, 13. novembra 2019,  

ob 19. uri v gostilni Erjavc. 
 
Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št. 28/16, 35/17 in 11/19) je župan 
sklical zbor občanov. Vabilo je bilo objavljeno v Novičkah Občine Radlje ob Dravi, na spletni strani 
občine, na plakatnih mestih in na socialnih omrežjih. 
 
Prisotni:  

- 18 občank in občanov Vasi  
- mag. Alan Bukovnik, župan, 
- Robert  Potnik - podžupan. 

 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika je župan 
predstavil: 

- informacija o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, 
- projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-Koležnikov most«, 
- projekt »Investicijsko vzdrž.  LC 274062 SP. VERBER – JUNTAR – PR. RADELJ«, 
- Komunalna ureditev stanovanjske gradnje na Hmelini, 
- ureditev napajališč in prižigališč javne razsvetljave v občini, 
- ureditev prehoda za pešce v Vuhredu skupaj z bičem in javno razsvetljavo,  
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, 
- predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, 
- Načrt razvojnih programov 2020- 2023. 

 
Predlogi in pobude občanov: 

- Problem meteorne vode, ki prihaja iz gozda za HŠ Vas 37h; 
- Problem preglobokih  kanalet;  
- Problem meteornih voda v elektrarniškem naselju, izliv kanalizacije v zaliv, organizirati 

sestanek s krajani elektrarniškega naselja, s predstavniki JKP Radlje in JP KIČ Radlje d.o.o; 
- na javni razsvetljavi na elektrarniškem naselju vidne žice; 
- vdori na cestišču Vas – Kojzekov most- Repič;  
- ureditev javne razsvetljave od elektrarniškega naselja in do HŠ Zg. Kozji Vrh 23; 
- ureditev ceste in vodovoda do HŠ Št. Janž pri Radljah 1; 

 
Zbor se je zaključil ob 20.15 uri. 
 
Priloga: 

- Lista prisotnosti,  priloga pri izvirniku zapisnika 
 
 

Zapisal: Robert  POTNIK                 
 

Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
Številka 0322-0001/2019-02 
Datum:  12. 11. 2019 
 
 

Z A P I S N I K  
zbora občanov Vuhred, ki je potekal v torek, 12. novembra 2019,  

ob 19. uri v večnamenski dvorani. 
 

 
Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št. 28/16, 35/17 in 11/19) je župan 
sklical zbor občanov. Vabilo je bilo objavljeno v Novičkah Občine Radlje ob Dravi, na spletni strani 
občine, na plakatnih mestih in na socialnih omrežjih. 
 
Prisotni:  

- 28 občank in občanov Vuhreda,  
- mag. Alan Bukovnik, župan, 
- Robert  Potnik - podžupan. 

 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika je župan 
predstavil: 

- informacija o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, 
- projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-Koležnikov most«, 
- projekt »Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga«, 
- ureditev napajališč in prižigališč javne razsvetljave v občini, 
- pločnik Vuhred – Sp. Vižinga, 
- projekt »Aglomeracija 10991 Zg. Vižinga - Radlje; izgradnja sekundarne kanalizacije, 
- projekt »Dravska kolesarska pot Radlje – Vas«,  
- Rekonstrukcija in novogradnja prometne ureditve poslovne cone »Pušnik«, 
- ureditev prehoda za pešce v Vuhredu skupaj z bičem in javno razsvetljavo,  
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, 
- predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, 
- Načrt razvojnih programov 2020- 2023. 

 
Predlogi in pobude občanov: 

- Izgradnja širokopasovnega omrežja - možnost vpogleda v projektno dokumentacijo na KS 
Vuhred; 

- Odstranitev Telekomovega kabla Vuhred – Kralj,  zdaj pa ni signala; 
- Označitev prehoda za pešce pri gostilni »Lovec«; 
- Izgradnja pločnika do pokopališča; 
- Kanalizacija Vuhred, stroški oz. KP je zaračunan - kanalizacije pa ni; 
- Kanalizacija med Šaturjem odprta, bojazen izlitja; 
- Kanalizacija, ki teče od gostilne Kogal do železnice je odprta in prihajajo neprijetnih 

vonjav; 
- Pri HŠ Vuhred 13 prihaja do posedanja zemljišča, v katerem je elektrika, kabelska; 
- Nepravilno urejeno odvodnjavanje v križišču pod gostilno Vigred; 
- Zamašeni prepusti ob pločniku proti cerkvi; 
- Ureditev ceste proti HE Vuhred, ki je bila uničena zaradi zaprtja mostu; 



- Potreba po dodatnem žarnem zidu; 
- Zamakanje stene za mrliško vežico; 
- Pravilna namestitev ogledala (potrebno bočno) pri stan. hiši št. 62; 
- Popravilo ograje proti HE Vuhred; 

 
Zbor se je zaključil ob 20.30 uri. 
 
 
 
Priloga: 

- Lista prisotnosti,  priloga pri izvirniku zapisnika 
 
 
 
 
 

Zapisal: Robert  POTNIK           
       
 

Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 

 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
 
Številka 0322-0001/2019-02 
Datum:  14. 11. 2019 
 
 

Z A P I S N I K  
zbora občanov Zg. Vižinga, ki je potekal v četrtek, 14. novembra 2019,  

ob 19. uri v Ribiškem domu Radlje. 
 
 
Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št. 28/16, 35/17 in 11/19) je župan 
sklical zbor občanov. Vabilo je bilo objavljeno v Novičkah Občine Radlje ob Dravi, na spletni strani 
občine, na plakatnih mestih in na socialnih omrežjih. 
 
Prisotni:  

- 22 občank in občanov Zg. Vižinge,  
- mag. Alan Bukovnik, župan, 
- Robert Potnik – podžupan. 

 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika je župan 
predstavil: 

- informacijo o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«, 
- projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-Koležnikov most«, 
- projekt »Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga«, 
- projekt »Aglomeracija 10991 Zg. Vižinga Radlje; izgradnja sekundarne kanalizacije, 
- projekt »Dravska kolesarska pot Radlje – Vas«,  
- Rekonstrukcija in novogradnja prometne ureditve poslovne cone »Pušnik«, 
- ureditev napajališč in prižigališč javne razsvetljave v občini, 
- ureditev prehoda za pešce v Vuhredu skupaj z bičem in javno razsvetljavo,  
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi, 
- predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, 
- Načrt razvojnih programov 2020- 2023; 

 
Predlogi in pobude občanov: 

- Ureditev ceste Žumerc – Falant; 
- Postavitev usmerjevalne table Zg. Vižinga pri Hoferju (Kulčev klanec), trenutna tabla 

označuje samo naselje Sv. Trije Kralji in je postavljeno tako nizko, da zakriva pogled 
vozniku – povzroča nepreglednost; 

- Ureditev cestnega telesa z robniki – ureditev križišča, ureditev odvodnjavanja na 
kulčevem klancu; 

- Slaba košnja  brežin in čiščenje robnikov na kulčevem klancu:  
- Problematika vpisa otrok v vrtec - premalo prostora in zato veliko odklonov; 
- Možnost vpisa nerojenega otroka v vrtec; 
- Ureditev uvoza v spodnji vasi – avto v postavljen v križišču; ureditev s prometnim znakom 

do HŠ Zg. Vižinga 31; 
- Možnost dviga kart v vodnem parku za kopanje  otrok prebivalcev  Zg. Vižinge;  
- Poškodovan ekološki otok in potrebna zamenjava nalepke; 



- Zabojniki na parkirišču Ribiškega doma so polni -  Čigavi so?; 
- Obvestilo, da je odprt jašek pri Laguni, ni pokrova; 
- Problematika poznega pluženja ceste do HŠ Zg. Vižinga 52; 

- Ureditev bankin od začetka »v spodnji vasi«  do Hanžeja; 
 

Zbor se je zaključil ob 20.30 uri. 
 
 
Priloga: 

- Lista prisotnosti,  priloga pri izvirniku zapisnika 
 
 
 

Zapisal: Robert  POTNIK                 
 

Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 

 

 

 

  


