
 
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); 
ODGOVOR: Občina Radlje ob Dravi je leta 2008 na podlagi Pravilnika o financiranju 
protiprašne ureditve odsekov cest na območju Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 
5/2008)  izvedla javni razpis za zbiranje vlog za financiranje izvedbe protiprašne 
ureditve odsekov cest. Sprejet je bil sklep št. 371-004/2008-09, na podlagi 
katerega je bila oblikovana prednostna lista upravičencev, ki so se prijavili na ta 
razpis in določeno, da se bodo protiprašne ureditve izvajale v skladu z 
razpoložljivimi sredstvi v posameznem proračunskem obdobju in planom 
investicij. V letu 2020 smo protiprašne ureditve izvedli na odseku lokalne ceste 
347141 (Anton-Čavk-R3) in odseku javne poti 846661 (Čavk-Peruš), v skladu z 
upravičenci na seznamu prednostne liste. 
Navedeno pobudo smo evidentirali za izvedbo protiprašne ureditve in bomo 
zainteresiranega obvestili, v kolikor bo v naslednjih letih objavljen nov razpis za 
protiprašno ureditev odsekov cest. 

- Opozorilo na dve luknji na cesti proti cerkvi – pri Kavcu; 
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. – urejeno; 

- Popravilo (zabetoniranje) dveh jaškov na LC Čavk – Peruš; 
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. – je v planu za izvedbo; 

- Legalizacija igrišča pri Greglu; 



ODGOVOR: Ugotovljeno je bilo, da  se zemljišče, na katerem je  grajeno igrišče 
nahaja na območju Občine Ribnica na Pohorju in je v lasti občine Ribnica na 
Pohorju,  zato je z odgovornimi s strani društva dogovorjeno, da se za ureditev 
zadeve, obrnejo na Občino Ribnica na Pohorju; 

- Ureditev obvoza pri HŠ Sv. Anton na Pohorju 135; 
ODGOVOR: Ureditev je  v predlogu proračuna Občine Radlje ob Dravi  v letu 2022; 
  

Zbor se je zaključil ob 20.45 uri. 
 

Zapisal: Anton POTNIK                                                                             
 

Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 


