
 
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; 
ODGOVOR: Ob vpisu otrok v Vrtec za šolsko leto 2020/2021 dodatnega oddelka ni bilo 
potrebno zagotoviti, saj so kapacitete prostora vrtca zadostovale, glede na število vpisanih 
otrok; 

- Asfaltiranje ceste do šole in ureditev odvodnjavanja; 
ODGOVOR: izvedba je v predlogu proračuna za leto 2022; 

- Vodovod Dajčman – Podrzavnik (Občina Podvelka); 
ODGOVOR: Izgradnja je v planu izgradnje v finančni perspektivi 2021-2027; 

- Ureditev odvodnjavanja Tišlarjev mlin – Kepec; 
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o.  – odvodnjavanje je urejeno; 

- Ureditev bankin Bajs- Pot. 
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. – bankine urejene; 

 
Zbor se je zaključil ob 20.30 uri. 
 

 
Zapisal: Anton  POTNIK                                                                          
 

Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 

 
 


