
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; 
ODGOVOR: Gradbeni odbor je bil imenovan. Investicija v izgradnjo dostopne poti na zasebna 
zemjišča (služnostna pogodba SKZG) izvedena. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo nadstreška. Gradnja nadstreška pa je v izvajanju. 

- nova igrala;  
ODGOVOR: Občina je nabavo igral uvrstila v plan investicij za naslednje obdobje. 

- nedokončana pešpot (most Vuhred – odcep Sp. Vižinga); 
ODGOVOR: Po zaključku projekta »Vodooskrbe« bo dokončana tudi ureditev pešpoti. 

- 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; 
ODGOVOR JP KIČ Radlje d.o.o.: Na temo problematike hrupa, prahu, smradu in s smetenjem 
je bil organiziran terenski sestanek z prisotnimi krajani Sp. Vižinge leta 2017. Od tedaj s 
strani javnega podjetja ni bilo nikakršnega poseganja  v zeleni pas ne povzročanja hrupa, 
smradu, prahu ali smetenja na omenjenem zemljišču; 

- jaški za kanalizacijo in vodovod se pogrezajo; 
ODGOVOR JP KIČ Radlje d.o.o.: vse morebitne sanacije se sproti sanirajo oz. se dajo v plan 
izvedbe; 

- od HŠ Dobrava 40 do  Dobrave novi asfalt razpokan; 
ODGOVOR JP KIČ Radlje d.o.o.: vse morebitne sanacije se sproti sanirajo oz. se dajo v plan 
izvedbe; 

- ureditev lastništva za dom krajanov; 
ODGOVOR: Občina bo pripravila vse potrebno za ureditev lastništva na teh parcelah. 

 
Zbor se je zaključil ob 20.30 uri. 
 
Zapisal: Robert POTNIK                                                                           

Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 


