
ZAPISNIK 
 zbora občanov Zg. Vižinga, ki je potekal v četrtek, 14. novembra 2019, ob 19. uri v  

Ribiškem domu Radlje. 
 
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:  

- 22 občank in občanov Zg. 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«, 
- 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: 

- Ureditev ceste Žumer – Falant; 
ODGOVOR: Uredilo se je v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop« 

- Postavitev usmerjevalne table Zg. Vižinga pri Hoferju (Kulčev klanec), trenutna tabla označuje 
samo naselje Sv. Trije Kralji in je postavljeno tako nizko, da zakriva pogled vozniku – povzroča 
nepreglednost; 
ODGOVOR: Urejeno. Posredovan je bil dopis na DRSI. Odgovor DRSI je objavljen na spletni strani. 

- Ureditev cestnega telesa z robniki – ureditev križišča, ureditev odvodnjavanja na kulčevem 
klancu; 
ODGOVOR: Uredilo se bo pri projektu AGLOMERACIJE 10991. 

- Slaba košnja  brežin in čiščenje robnikov na kulčevem klancu; 
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o.:  Čiščenje robnikov in košnja brežin se 
izvaja v skladu  z letnim planom vzdrževanja cest in javnih površin. 

- Problematika vpisa otrok v vrtec - premalo prostora in zato veliko odklonov; 
ODGOVOR: Občina si je že pridobila gradbeno dovoljenje za dozidavo vrtca v Radljah ob Dravi. 
Čakamo na nadaljevalni oz. ponovni  razpis Ministrstva  za izobraževanje, znanost in šport za 
pridobitev sredstev. 

- Možnost vpisa nerojenega otroka v vrtec; 
ODGOVOR: Vloge za vpis v vrtec ni mogoče oddati za nerojenega otroka, saj v skladu z 42. 
členom Zakona o splošnem upravnem postopku stranka pridobi pravno subjektiviteto in s tem 
sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti z rojstvom.  Komisija za sprejem otrok v vrtec 
obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oz. podatkov, ki jih pridobi 



upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznem kriteriju in določi 
prednostni vrstni red, kar pa brez enotne matične številke občanov ni mogoče.  

- Ureditev uvoza v spodnji vasi – avto v postavljen v križišču; ureditev s prometnim znakom do HŠ 
Zg. Vižinga 31; 
ODGOVOR Komisije za urejanje prometa: Na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa 
(ZPrCP) ni dovoljeno parkiranje in ustavljanje na križišču in na razdalji manj kot 15,0  m od 
najbližjega roba prečnega vozišča pred križiščem, razen če je drugače določeno s prometno 
signalizacijo.  

- Možnost dviga kart v vodnem parku za kopanje  otrok prebivalcev  Zg. Vižinge;  
ODGOVOR: Uredilo se je z ustrezno organizacijo dviga kart.  

- Poškodovan ekološki otok in potrebna zamenjava nalepke; 
ODGOVOR s strani JKP  Radlje ob Dravi d.o.o : Urejeno. 

- Zabojniki na parkirišču Ribiškega doma so polni; 
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o.: Poskrbljen je redni odvoz. 

- Obvestilo, da je odprt jašek pri Laguni, ni pokrova; 
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. : Urejeno 

- Problematika poznega pluženja ceste do HŠ Zg. Vižinga 52; 
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o .: Izvajanje zimske službe se izvaja v skladu 
z veljavno zakonodajo.    

- Ureditev bankin od začetka »v spodnji vasi«  do Hanžeja; 
ODGOVOR: Uredilo se je v  okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«. 
 

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

Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 

 


