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PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z 

Zapisniki zbora občanov v letu 2017 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

V letu 2017 je župan sklical zbore občanov po naseljih v 

Občini Radlje ob Dravi. Z zapisniki zbora občanov se 

mora na podlagi 76. člena Statuta Občne Radlje ob 

Dravi seznaniti občinski svet. 

 

 

 

 
Mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 
 

 

 

Priloge: 

- Zapisniki zborov občanov (10x) 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
 
Številka 0322-0001/2017-02 
Datum:  14. 11. 2017 
 
 
 

Z A P I S N I K  
zbora občanov Sp. Vižinga, ki je potekal v torek, 14. novembra 2017,  

ob 19. uri, v Mladinskem domu Havaji. 
 
Prisotni: 19 občanov Sp. Vižinga, lista prisotnih je sestavni del tega zapisnika. 
Ostali prisotni: mag. Alan Bukovnik – župan, Robert Potnik – podžupan, Anton Potnik – direktor 
JP KIČ Radlje d.o.o.. 
 
 
V uvodoma se pregleda zapisnik iz leta 2016, nato župan predstavi projekte in aktivnosti, 
ki so se izvajali v občini v letu 2017.  V nadaljevanju predstavi predlog proračuna za leto 
2018. 
 
 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 

 
S strani občanov so bile podane naslednje pobude in vprašanja: 

- Občani pooblastijo župana za nadaljnje pogovore z gospo Gaube pri reševanju 
služnostne pravice, po predlogu, ki ga je predstavil župan. Končna rešitev se nato 
predstavi občanov.  

- Občane zanima ali je predvidena javna razsvetljava na kolesarski stezi od Spodnje 
Vižinge do mostu čez reko Dravo v Vuhredu. Župan poda odgovor, da ni 
predvidena.  

- Občani podajo predlog za preplastitev asfaltnega igrišča.   
 
Zbor se je zaključil ob 21.30 uri. 
 
 
 
Zapisal: Robert POTNIK, podžupan                                      
 
 

          Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
Številka 0322-0001/2017-02 
Datum:  15. 11. 2017 
 

 
Z A P I S N I K  

 
zbora občanov Št. Janž pri Radljah, ki je potekal v sredo,  15. novembra 2017, ob 

19. uri, v gostišču Žohar. 
 

Prisotni: 19 občanov Št. Janža pri Radljah, lista prisotnih je sestavni del tega zapisnika. 
Ostali prisotni: mag. Alan Bukovnik – župan, Robert POTNIK – podžupan, Anton Potnik 
– direktor JP KIČ Radlje d.o.o.. 
 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
 
Najprej je župan opravil pregledal zapisnika iz leta 2016, nadaljeval s predstavitvijo  
projektov in ostalih aktivnostih, ki so se izvajali v občini v letu 2017.  V nadaljevanju je 
predstavil predlog proračuna za leto 2018.  
 
 
 
S strani občanov so bile podane naslednje pobude in vprašanja: 

- Občan (Št. Janž pri Radljah 53) poda predlog za izbris statusa dela gozdne ceste v  
njegovo last, ki vodi do domačije;   

- Košnja brežin do kmetije na Št. Janžu pri Radljah 53; 
- Čiščenje  brežin; 
- Čiščenje propustov od mostu do Koležnika; 
- Ureditev »S ride« do lovske koče; 
- Ureditev gozdne ceste do domačije Št. Janž pri Radljah 53; 
- Postavitev prometnega znaka za odvzem prednosti pri odcepu Marsel-Planinšič; 
 

 
 
Zbor se je zaključil ob 21.30 uri. 
 
 
Zapisal: Robert Potnik 
 
 

Mag. Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
 
Številka 0322-0001/2017-02 
Datum:  16. 11. 2017  
 
 
 

Z A P I S N I K  
 

zbora občanov Dobrava, ki je potekal v četrtek, 16. novembra 2017 
ob 19. uri, v Vaškem domu Dobrava. 

 
 

Prisotni: 19 občanov Dobrava, lista prisotnih je sestavni del tega zapisnika. 
Ostali prisotni: mag. Alan Bukovnik – župan, Robert Potnik – podžupan, Anton Potnik – 
direktor JP KIČ Radlje d.o.o.. 
 
 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Pregledal se je zapisnik iz leta 2016, nato je župan predstavil projekte in ostale aktivnosti, 
ki so se izvajali v občini v letu 2017.  V nadaljevanju je predstavil predlog proračuna za 
leto 2018.  
 
 
S strani občanov so bile podane naslednje pobude in vprašanja: 

- Občani predlagajo nadaljnje pogovore za izgradnjo krožišča na Pohorski cesti; 
- Predlagajo več kontrole hitrosti s strani policijske postaje na Pohorski cesti in 

postavitev prikazovalnika hitrosti; 
- Občani opozorijo, da so se posušila drevesa ob obvoznici in predlagajo novo zasaditev; 
- Zanima jih, kdo je upravičen do  storitve  pomoči na domu in kdo je odgovoren za 

izvajanje te storitve; 

- Izpostavijo problem, da je cesta na mejnih prehod Radelj v zelo slabem stanju;  

 
Zbor se je zaključil ob 21. uri. 
 
 

Zapisala: Robert Potnik 
 

         Mag.  Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
 
Številka 0322-0001/2017-02 
Datum:  17. 11. 2017 
  
 

Z A P I S N I K  
zbora občanov na Remšniku, ki je potekal v petek, 17. novembra 2017, ob 19. uri,  

v dvorani Remšnik. 
 
 

Prisotni: 36 občanov Remšnik, lista prisotnih je sestavni del tega zapisnika. 
Ostali prisotni: mag. Alan Bukovnik – župan, Anton Potnik – direktor JP KIČ Radlje d.o.o.. 
 
 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Najprej se je pregledal zapisnik iz leta 2016, nato je župan predstavil projekte in ostale 
aktivnosti, ki so se izvajali v občini v letu 2017.  V nadaljevanju je predstavil predlog 
proračuna za leto 2018 
 
S strani občanov so bile podane naslednje pobude in vprašanja: 

- Zanima jih, kako je z individualnimi priključki vodovoda in s preklopom starega na 
nov priključek; 

- Predlagajo postavitev table z označbo kraja Remšnik – intervencijska pot; 
- Predlagajo čiščenje brežin na Radelci; 
- Podajo pobudo za prekategorizacijo ceste do naslova Radelca 20; 
- Razlog za takšno postavitev mostu na LC Lakoše-Koležnikov most; 
- Opozorijo na posedanje zemljišča pri Sp. Kočniku; 
- Predlagajo zaščitno ograjo na cesti Koležnikov most – Brezni vrh; 
- Opozorijo na odstranjene mejnike ob gradnji vodovoda na Remšniku; 

 
 

Zbor se je zaključil ob 20.50 uri. 
 
Zapisal: Anton  POTNIK  
 

          mag. Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
 
Številka 0322-0001/2017-02 
Datum:  20. 11. 2017 
 
 

Z A P I S N I K  
 

zbora občanov Zg. Vižinga, ki je potekal ponedeljek, 20. 11. 2017, ob 19. uri,  
v Ribiškem domu Radlje. 

 
 
Prisotni: 22 občanov Zg. Vižinga, lista prisotnih je sestavni del tega zapisnika. 
Ostali prisotni: mag. Alan Bukovnik – župan, Anton Potnik – direktor JP KIČ Radlje d.o.o. 
 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Najprej se je pregledal zapisnik iz leta 2016, nato je župan predstavil projekte in ostale 
aktivnosti, ki so se izvajali v občini v letu 2017.  V nadaljevanju je predstavil predlog 
proračuna za leto 2018 
 
S strani občanov so bile podane naslednje pobude in vprašanja: 

- Zanima jih, kaj je z vodovodom pri stanovanjski hiši 3, ker imajo težave pri uporabi 
vode v hiši (predlagajo sestanek z JKP Radlje d.o.o. ); 

- Opozorijo na nepregledanost v križišču pri Bauer, smer za Poslovni center 
Mercator; 

- Nevarnost drevesa od križišča za Samostansko ulico (pod dvorcem); 
- Zanima jih glede vodovoda za objekt na naslovu Zg. Vižinga 2; 
- Občane zanima, kako daleč so aktivnosti na projektu vodovoda v zgornji delu vasi; 
- Opozorijo na ureditev križišča v zgornji vasi; 
- Pridobitve zemljišč  za kolesarsko pot še ni rešena; 
- Predlagajo cestno ogledalo na vrhu klanca lokalne ceste, ki pelje od  Vodnega parka 

Radlje, zaradi nepregledanosti; 
 
 
 
Zbor se je zaključil ob 20.30 uri. 
 
Zapisal:  Anton POTNIK                                   
 
 
 
 

           Mag. Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
Številka 0322-0001/2017-02 
Datum:  21. 11. 2017 
 

Z A P I S N I K  
 

zbora občanov Sv. Anton na Pohorju, ki je potekal v torek, 21. novembra 2017, ob 
19. uri, v dvorani Krajevne skupnosti. 

 
 

Prisotni: 14 občanov Sv. Anton na Pohorju, lista prisotnih je sestavni del tega zapisnika. 
Ostali prisotni: mag. Alan Bukovnik – župan,  Anton Potnik – direktor JP KIČ Radlje d.o.o.. 
 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Najprej se je pregledal zapisnik iz leta 2016, nato je župan predstavil projekte in ostale 
aktivnosti, ki so se izvajali v občini v letu 2017.  V nadaljevanju je predstavil predlog 
proračuna za leto 2018. 
 
S strani občanov so bile podane naslednje pobude in vprašanja: 

- Izpostavijo problem parkiranja v centru Radelj in pri zdravstvenem domu; 
- Zanima jih možnost vodovoda na Sv. Antonu na Pohorju; 
- Podajo pobudo za postavitev igral pri šoli; 
- Predlagajo, da se namesti ograja  na cesti »pri Kuterskih pečeh«; 
- Predlagajo, da se pri stanovanjski hiši na naslovu Sv. Anton na Pohorju 91  namesti 

defibrator; 
 

 
 
Zbor se je zaključil ob 20.35 uri. 
 
 
Zapisal: Anton POTNIK                                        
 
 

mag. Alan Bukovnik, 
Župan Občine Radlje ob Dravi 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
Številka 0322-0001/2017-02 
Datum:  22. 11. 2017 

Z A P I S N I K  
zbora občanov Vuhred, ki je potekal v sredo, 22. novembra 2017 

ob 19. uri, v večnamenski dvorani. 
 
Prisotni: 43 občanov Dobrava, lista prisotnih je sestavni del tega zapisnika. 
Ostali prisotni: mag. Alan Bukovnik – župan, Robert Potnik – podžupan, Anton Potnik – 
direktor JP KIČ Radlje d.o.o.. 
 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Najprej se je pregledal zapisnik iz leta 2016, nato je župan predstavil projekte in ostale 
aktivnosti, ki so se izvajali v občini v letu 2017.  V nadaljevanju je predstavil predlog 
proračuna za leto 2018. 
S strani občanov so bile podane naslednje pobude in vprašanja: 

- Opozorijo na slabo stanje državne ceste Vuhred – Vuzenica 
- Podajo predlog postavitve prometnega znaka (odvzem prednosti) ob izhodu iz šole 

na glavno cesto; 
- Predlagajo izgradnjo pločnika proti šoli. 
- Na cesti od gasilskega doma proti šoli, domačini pogosto parkirajo svoja vozila kar 

na cesti, zato predlagajo postavitev prometnega znaka za prepoved parkiranja;  
- Ureditev ceste proti HE Vuhred, voda se pogosto nahaja na cesti; 
- Ni pravočasnega pluženja na cesti  od hišne številka Vuhred 75 in hišne številke 

Vuhred 161a; 
- Predlagajo postavitev ogledala pri stanovanjski hiši na naslovu Vuhred 13; 
- Menijo, da  po rušitvi vodohrama prihaja, na višje ležečih objektih, do 

zmanjkovanja vode; upajo na izgradnjo večjega vodohrama; 
- Podajo predlog postavitve prometnega znaka (odvzem prednosti) od gasilskega 

doma dom do korita; 
- Zanima jih, kako je z  vzdrževanjem oz. čiščenjem vode pri koritu; 
- Opozorijo, da luči ne gorijo pri Glazerju proti  Šolu; 
- Menijo, da je na cesti  od OŠ Vuhred proti gasilskem domu, JKP Radlje d.o.o. 

napačno priklopilo meteorno in fekalno vodo; 
- Zelo slab signal interneta , tv… pri g. Pušnik Viktorju; 
- Predlagajo ureditev javne razsvetljave od Novaka do Korena;  
- Ureditev ceste od doma krajanov do Pečolarja (plan 2018); 
- Zamenjava ogledala od Glažerja naprej;  

 
Zbor se je zaključil ob 20. uri. 
 
Zapisal: Robert POTNIK, podžupan 
 

mag. Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
Številka 0322-0001/2017-02 
Datum:  23. 11. 2017 
 
 

Z A P I S N I K  
zbora občanov VAS, ki je potekal v četrtek,  23. novembra 2017, ob 19. uri, v 

gostišču Erjavc. 
 

Prisotni: 17 občanov Vasi, lista prisotnih je sestavni del tega zapisnika. 
Ostali prisotni: mag. Alan Bukovnik – župan, Robert Potnik – podžupan, Anton Potnik – 
direktor JP KIČ Radlje d.o.o.. 
 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Najprej se je pregledal zapisnik iz leta 2016, nato je župan predstavil projekte in ostale 
aktivnosti, ki so se izvajali v občini v letu 2017.  V nadaljevanju predstavi predlog 
proračuna za leto 2018. 
 
  
S strani občanov so bile podane naslednje pobude in vprašanja: 

- Predlagajo toplo vodo v elektrarniškem naselju ZKV 15, 12; 
- Predlagajo namestitev znaka Kolesarska pot v Zg. Kozjem Vrhu; 
- Zanima jih, zakaj prihaja do izliva kanalizacije na črpališčih 9, 10 in 11; 
- Opozorijo na posedanje kanalizacije pod garažami ZKV; 
- Predlagajo ureditev kanalizacije na območju celotnega  elektrarniškega naselja; 
- Trasa vodovoda do Sp. Pažeka; 

 
 
Zbor se je zaključil ob 20.45 uri. 
 
 
Zapisal: Anton POTNIK  
 
 
 
 
 

mag. Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
 
Številka 0322-0001/2017-02 
Datum:  24. 11. 2017 
 

 
Z A P I S N I K  

zbora občanov Sv. Treh Kraljev, ki je potekal v petek, 24. novembra 2017, ob 19. 
uri, v prostorih  koče pri cerkvi. 

 
 

Prisotni: 18 občanov Sv. Treh Kraljev, lista prisotnih je sestavni del tega zapisnika. 
Ostali prisotni: mag. Alan Bukovnik – župan, Robert Potnik – podžupan, Anton Potnik – 
direktor JP KIČ Radlje d.o.o.. 
 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Najprej se je pregledal zapisnik iz leta 2016, nato je župan predstavil projekte in ostale 
aktivnosti, ki so se izvajali v občini v letu 2017.  V nadaljevanju je predstavil predlog 
proračuna za leto 2018.  
 
 
S strani občanov so bile podane naslednje pobude in vprašanja: 

- Zanima jih možnost vodooskrbe na Sv. Treh Kraljih; 
- Predlagajo izgradnjo parkirne hiše(v treh etažah)  pri MPIK 1; 

 
 
Zbor se je zaključil ob 20. uri. 
 
 
 
Zapisal: Anton Potnik 
 
 
 
 

Mag. Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 
 
Številka 0322-0001/2017-02 
Datum:  27. 11. 2017 
 

Z A P I S N I K  
zbora občanov Radlje ob Dravi, ki je potekal ponedeljek, 27. novembra 2017 ,  

ob 19. uri, v dvorani MMKC-ja. 
 
Prisotni: 17 občanov Radlje ob Dravi, lista prisotnih je sestavni del tega zapisnika. 
Ostali prisotni: mag. Alan Bukovnik – župan, Robert Potnik – podžupan, Anton Potnik – 
direktor JP KIČ Radlje d.o.o.. 
 
Dnevni red: 

1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika 
 
Najprej se je pregledal zapisnik iz leta 2016, nato je župan predstavil projekte in ostale 
aktivnosti, ki so se izvajali v občini v letu 2017.  V nadaljevanju je predstavi predlog 
proračuna za leto 2018  
 
S strani občanov so bile podane naslednje pobude in vprašanja: 

- Opozorijo na parkiranje avtomobilov po ulicah, kjer parkirna mesta niso 
označena; 

- Opozorijo na neurejenost radeljskega hudournika (košnja trave, smeti); 
- Problem pritoka vode s Starega gradu na Grajsko pot; 
- Za lažji dostop v športno hišo, predlagajo namestitev »oprijemljive« ograje; 
- Predlagajo osvetlitev  prve stopnice na tribuni v športni hiši; 
- Problematika vodooskrbe in kanalizacije v ulici Pri skali; 
- Opozorijo na problem odlaganja zelenega reza v zbirnem centru Radlje ob Dravi; 
- Opozorijo na težave pri prehodu za pešce pri trgovini »Langeršek«; 
- Pranje posod za smeti; 
- Osvetlitev prehoda za pešce pri Domu upokojencev; 
 

 
Zbor se je zaključil ob 21.15 uri. 
 
Zapisal: Anton POTNIK  
 
 

          mag. Alan Bukovnik 
Župan Občine Radlje ob Dravi 


