
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;
ODGOVOR: Projektna dokumentacija predana predsednici Krajevne skupnosti
Vuhred;

- Odstranitev Telekomovega kabla Vuhred – Kralj,  zdaj pa ni signala;
ODGOVOR: Glede navedenega je bil posredovan dopis na Telekom Slovenije
in je odgovor dosegljiv na spletni strani občine;

- Označitev prehoda za pešce pri gostilni »Lovec«;
ODGOVOR: Dopis z opozorilom za označitev prehoda je bil  posredovan na
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, katerega odgovor
vam je dosegljiv na spletni strani občine;

- Izgradnja pločnika do pokopališča;
ODGOVOR: Izvedba je v planu občine;

- Kanalizacija Vuhred, stroški oz. KP je zaračunan - kanalizacije pa ni;
ODGOVOR: Seznam priključenih preverjen in ažuriran z Javnim podjetjem KIČ
Radlje d.o.o.;

- Kanalizacija med Šaturjem odprta, bojazen izlitja;
ODGOVOR: Navedeno je sanirano s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o;



- Kanalizacija,  ki  teče  od  gostilne  Kogal  do  železnice  je  odprta  in  prihajajo
neprijetnih vonjav;
ODGOVOR: Kanalizacija na tem območju je bila sanirana.

- Pri  HŠ  Vuhred  13 prihaja  do  posedanja  zemljišča,  v  katerem je  elektrika,
kabelska;
ODGOVOR:  Zemljišče  je  v  lasti  Slovenskih  železnic  in  se  ureja  prenos
zemljišča na občino;

- Nepravilno urejeno odvodnjavanje v križišču pod gostilno Vigred;
- Zamašeni prepusti ob pločniku proti cerkvi;

ODGOVOR:  z  dopisom  smo  o  tem  seznanili  Ministrstvo  za  infrastrukturo,
Direkcijo RS za infrastrukturo, ki nas je obvestil, da so koncesionarju za redno
vzdrževanje VOC Celje d.o.o. naročili podroben pregled stanja odvodnjavanja
in stanje prepustov na državni cesti, ter jih po potrebi očistili;

- Ureditev ceste proti HE Vuhred, ki je bila uničena zaradi zaprtja mostu;
ODGOVOR: Občina je z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisala sporazum, v
katerem je predvidena tudi preplastitev navedene lokalne ceste, v dolžini 720
m. Na dopis občine, z dne 21.5.2020 smo dne 26.6.2020 prejeli odgovor, da
bodo dela izvršena po uspešno zaključenem postopku javnega naročanja in
izbire  izvajalca.  Dne 2.2.2021 je  bil  poslan s  strani  občine ponovni  poziv,
odgovora še nismo prejeli.  

- Potreba po dodatnem žarnem zidu;
ODGOVOR: izvedba je v planu občine;

- Zamakanje stene za mrliško vežico;
ODGOVOR: Javno podjetje KIČ Radlje d.o.o. je po pregledu stanja ugotovilo,
da  meteorne  vode  pritekajo  s  privatnega  zemljišča.  Poskušali  se  bodo
dogovoriti z lastnikom zemljišča.

- Pravilna namestitev ogledala (potrebno bočno) pri stan. hiši št. 62;
ODGOVOR: Komisija za vodenje problematike urejanja lokalnega in uličnega
prometa ter parkirnih prostorov v Občini Radlje ob Dravi je opravila ogled
kraja  postavljenega  prometnega  ogleda  in  ugotovila:  da  je  ogledalo  po
mnenju komisije postavljeno v nasprotju s pravili postavljanja; da Pravilnik o
prometni  signalizaciji  in  prometni  opremi  na  cestah  opredeljuje,  da  se
prometno ogledalo postavlja pri  zagotavljanju varnega poteka prometa ob
zmanjšanem  preglednem  polju;  Na  točki,  kjer  je  trenutno  postavljeno
ogledalo in ob upoštevanju vseh prometnih pravil,  postavljeno ogledalo NI
potrebno in je tu zavajajoče. Sam potek ceste na odseku, kjer je postavljeno
in  ob  upoštevanju  prometnih  pravil  (hitrosti)  je  brez  njega  prav  tako
zagotovljena zadovoljiva varnost v prometu vsem udeležencem. Seveda ob
predpostavki, da vsi upoštevajo prometne predpise in predvsem skrbijo za
svojo varnost
Iz  vsega  navedenega  je  sprejela  ugotovitev,  da  prometno  ogledalo  ni
potrebno in je tudi zavajajoče.

- Popravilo ograje proti HE Vuhred;
ODGOVOR. Odgovor Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. nam je bil posredovan
in sicer, da je bil povzročitelj s strani Medobčinskega inšpektorata pozvan o
povzročeni škodi na navedeni cestni infrastrukturi.

Zapisal: Robert  POTNIK          
   

Mag.  Alan Bukovnik
Župan Občine Radlje ob

Dravi


