
 
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; 
ODGOVOR: Izgradnja vodovoda je v planu v novi finančni perspektivi 2021-2027; 

- Asfaltiranje ceste Sitar; 
ODGOVOR: Uvrščeno v plan investicij v prihodnjem obdobju; 

- Imenovati Gradbeni odbor za možnost izgradnje javnega vodovoda; kot 
predstavnike Sv. Treh Kraljev se imenujejo Peter Zlatar, Ivan Sušnik, Slavko 
Poročnik in Jože Novak; 
ODGOVOR: Izgradnja vodovoda je v planu v novi finančni perspektivi 2021-2027; 
Zbrana so soglasja zainteresiranih in zarisan je osnutek trase, glede na izkazan 
interes; 

- Protiprašna ureditev Okrogelnik (Onuk), Rožič; 
ODGOVOR: Uvrščeno v plan protiprašnih ureditev v prihodnjem obdobju; 

- Ureditev ceste od Murna do Mute; 
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. – cesta je urejena do mostu 
(občinske meje); 

- Ureditev muld  Sitar; 
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. – urejeno; 

- Pravočasno pluženje pri Juntarju; 
ODGOVOR s strani  Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. – izvajanje zimske službe se 
izvaja v skladu z veljavno zakonodajo; 
 



Zbor se je zaključil ob 20.15 uri. 
 

 
Zapisal: Robert POTNIK                                                                           

 
 
 

Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 


