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V letu, ki prihaja, vam želimo obilo prijetnih in nepozabnih dni, veliko zdravja in uspeha ter medsebojnega razumevanja.
REALIZACIJA 20 PROJEKTOV ZA BOLJŠI RAZVOJ OBČINE LETA 2014
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»Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje
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pridobila naziv Otrokom prijazno Unicefovo
bombah v Hirošimi in Nagasakiju in o
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akcijami v okviru projekta Mayors for Peace.
njihovo sodelovanje pri urejanju/soodločanju
o mnogih vprašanjih v lokalni skupnosti, ki so
zanje pomembna.
Pripravili smo Analizo stanja položaja otrok v
Občini Radlje ob Dravi, v pripravi pa je Akcijski
načrt z konkretnimi ukrepi za naše najmlajše.

Občina Radlje ob
Dravi se je tudi

letos odločila da

bo sredstva, ki so

bila namenjena za
voščilnice,

namenila socialno
ogroženi družini v
Občini Radlje
ob Dravi.
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1. »ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNICE OŠ sklada za razvoj podeželja za območje občin: sklada za razvoj podeželja (EKSRP) pridobili
REMŠNIK«
Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje sredstva v višini 88.471,36 EUR.

Operacijo delno financira Evropska unija,
in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Trajnostna raba energije«, prednostne
usmeritve »Energetska sanacija javnih
stavb«. S sredstvi evropske kohezijske politike
bo sofinanciranih 100 % javno upravičenih
izdatkov operacije, od tega predstavljajo
namenska sredstva Kohezijskega sklada
85-odstotni delež in slovenska udeležba za
kohezijsko politiko 15-odstotni delež.
Projekt je razdeljen v leti 2013 in 2014. Letos
smo v šoli zamenjali stavbno pohištvo, v juliju
in avgustu 2014 pa se bosta izvedla obnova
fasade in postavitev kotlja na lesno biomaso,
s čimer se projekt zaključi.

ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec
in Vuzenica.
Projekt je bil zaključen julija 2013. Za ogled
Geološke tematske poti – odsek Remšnik in
muzejske zbirke se lahko obrnete na Koroški
pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi, tel.
št. +386 2 62 12 549. V začetku leta 2014 bo
omenjeno pot in zbirko prevzel v upravljanje.

Izvedla se bodo investicijsko vzdrževalna
dela na lokalni cesti št. 347111 z začetkom
od regionalne ceste R704 –Vuhred–Ribnica
ter koncem na HE Vuhred, v dolžini 783 m, ki
bo zajemala asfaltno preplastitev in ureditev
nove avtobusne postaje.
V pripravi je razpis za izbiro izvajalca. Izvedba
projekta je predvidena v letih 2014 in 2015.

4. »INVESTICIJA V NOVE ŠPORTNE POVRŠINE »KOMUNALNA UREDITEV HMELINA – HMELINA
IN PRIPADAJOČE OPREME ZA RAZVIJANJE I«
MOTORIČNIH
SPOSOBNOSTI
PREDŠOLSKIH Projekt bo zaključen v letu 2014.
OTROK«

Cilj projekta je bila postavitev igral na
Remšniku (pri osnovni šoli), v Vuhredu (pri
igrišču) in v Radljah ob Dravi (na Hmelini).
Vabimo, da svoje najmlajše popeljete na
prijetno igro in druženje.
»Izvedbo
programa
je
omogočilo
2. »DOŽIVETJE – GORSKO KOLESARJENJE V MEJNI sofinanciranje Fundacije za šport.«
REGIJI EIBISWALD–RADLJE–PODVELKA«

Občina Radlje ob Dravi je skupaj z Občino
Podvelka pristopila k projektu Doživetje –
gorsko kolesarjenje v mejni regiji Eibiswald–
Radlje–Podvelka (Erlebnis - Mountainbiken in
der Grenzregion Eibiswald - Radlje - Podvelka).
Nosilec projekta je Turistično društvo Sϋdliche
Weststeiermark (Tourismusverband Sϋdliche
Weststeiermark). Projekt je financiran s
strani dežele Štajerske v Avstriji (Das Land
Steiermark).
Projekt se uradno zaključi marca 2014, do
takrat pa bodo obdelane določene kolesarske
proge. Dosedanji rezultati projekta so vidni
na:
http://www.sktmradlje.si/gorsko_
kolesarjenje.
»Gefördert durch das Land Steiermark im
Rahmen des GRENZ-FREI Fonds«
3. »GEOLOŠKA
REMŠNIK«

TEMATSKA

POT

–

6. PROJEKTI:
5. INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA:
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 347131 • »JAVNA POT RADELJSKI JAREK–RAZDEVŠEK
IN OBMOČJE MS4«
KAŽIR–ŠOLA–ANTON Z NOVO AVTOBUSNO
•
»UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE IN JAVNE
POSTAJO«

Uspešni smo bili na 8. javnem razpisu
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, z naslova
ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi, predmet
podpore 3: ureditev komunalne in prometne
infrastrukture ter povezav v naseljih.
Investicija bo zaključena v letu 2014.
Investicija zajema investicijsko-vzdrževalna
dela na lokalni cesti št. 347131 z začetkom na
križišču z LC št. 347141 in koncem pri kmetiji
Kažir. Investicija zajema asfaltno preplastitev
ter ureditev nove avtobusne postaje v dolžini
1.204,62 m. V pripravi je razpis za izbiro
izvajalca.

RAZSVETLJAVE V VUHREDU«
• »HMELINA – NAVEZAVA VODOVOD«
• »HMELINA – ASFALTI«
Letos v marcu smo uspešno prijavili vse
štiri zgoraj navedene projekte na podlagi
Povabila k oddaji načrtov porabe po Zakonu
o financiranju občin (UL RS št. 123/06 s
spremembami in dopolnitvami), ki ga je
objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo. S tega naslova smo prejeli
231.447,00 EUR.
7. »KOLESARSKE POTI V DRAVSKI DOLINI«

OPERACIJO DELNO FINANCIRA Evropska

»INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 347111 unija, in sicer iz Evropskega sklada za
ODSEK
VUHRED – HE VUHRED Z NOVO AVTOBUSNO regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru
POSTAJO«
Operativnega programa krepitve regionalnih

Projekt je bil delno sofinanciran iz sredstev
LEADER iz 4. osi (programa LEADER) v okviru
Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2007–2013. Sredstva za sofinanciranje
projektov lokalni akcijski skupini »LAS MDD«
dodeli Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
(MKO) v okviru Evropskega kmetijskega

V letu 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje objavilo 7. javni razpis iz naslova ukrepa
322 – Obnova in razvoj vasi 1., predmet
podpore 3: ureditev komunalne in prometne
infrastrukture ter povezav v naseljih. Z uspešno
prijavo bomo iz Evropskega kmetijskega

razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
V projektu sodelujejo Občine Muta, Vuzenica
in Radlje ob Dravi kot nosilna občina. Vse
občine so skupaj pridobile 550.000,00 EUR
sofinancerskih sredstev.

Občina Radlje ob Dravi: označitev
kolesarske poti od vodnega parka Reš
do Radelj; kolesarska pot bo potekala
od Pohorske ceste (križišče z obvoznico)
do naselja Dobrava, nadaljuje se skozi
naselje Spodnja Vižinga, in nato iz Spodnje
Vižinge (pri obrtni coni) kot novogradnja
kolesarske steze do Vasi, skozi Vas z
zaključkom na Zg. Kozjem Vrhu. Projekt
se bo zaključil v letu 2014. Trenutno
poteka postopek izbire izvajalca.
8. »KOPALNO JEZERO«

Operacijo delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«, prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi«.
Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran
del javnih izdatkov za upravičene stroške
operacije v višini 460.000,00 EUR. Skupna
vrednost operacije je 1.018,370,39 EUR.
Operacija obsega ureditev kopalnega
jezera, tradicionalne čolne, ureditev
čolnarne in lesene kamphiške. Investicija
bo izvedena v letu 2014. Pripravlja se
razpis za izbiro izvajalca.
9. »MPIK 2 – RADLJE«

Operacijo delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Izvaja se v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«,
prednostne
usmeritve
»Regionalni
razvojni programi«.
Obsega izgradnjo inkubatorja novih
poslovnih prostorov za namen regijskih
podjetniških
inkubatorjev.
Skupna
vrednost projekta je 670.000,00 EUR,
od tega je nepovratnih sredstev v višini
402.000,00 EUR, občina pa bo zagotovila
sredstva v višini 268.000,00 EUR.
Investicija bo izvedena v letih 2014 in
2015.
Trenutno se pripravlja Projektna
dokumentacija za izvedbo del.
10. »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU
DRAVE«

V porečju Drave je predvidena izvedba
projekta »Oskrbe s pitno vodo – 3. sklop«
v več občinah (Dravograd, Muta, Vuzenica,
Radlje ob Dravi in Podvelka). Navedene
občine imajo za projekt izdelano
projektno dokumentacijo in na javnem

razpisu izbranega izvajalca del. Delno
so za projekt že pridobljena gradbena
dovoljenja. Pričakujemo odločbo o
sofinanciranju s strani Ministrstva za
kmetijstvo in okolje. Upravičeni stroški
nastanejo s 1. januarjem 2014, kar
pomeni, da lahko z investicijo začnemo v
letu 2014. Takoj po prejemu odločbe pa
lahko podamo zahtevke za dela, izvedena
pred izdajo odločbe.

narejena, leseni del elementov pa se bo
postavil v letu 2014 in s tem bo projekt
zaključen.

11. »POSLOVILNI OBJEKT SV. ANTON NA
POHORJU – TIPSKI PROJEKT ZNAČILNE
PODEŽELSKE ARHITEKTURE OBMOČJA«

14. »ŠTUDIJA OPTIMALNE UREDITVE
CESTNOPROMETNE INFRASTRUKTURE NA
OBMOČJU OBČINE RADLJE OB DRAVI«

Upravičeni smo do sredstev LEADER iz 4.
osi v okviru Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2007 – 2013, ki jih dodeli
Ministrstvo za okolje v okviru Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
za območje občin: Dravograd, Mislinja,
Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica
na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.
Vrednost projekta znaša 49.433,42 EUR,
sofinancirana sredstva za Občino Radlje
ob Dravi so v višini 35.015,34 EUR,
občina pa bo zagotovila sredstva v višini
14.418,08 EUR.
Projekt bo zaključen v letu 2014. Urejen
bo nov tipski poslovilni objekt z okolico na
Sv. Antonu na Pohorju. Do konca januarja
2014 bo izveden razpis za izbiro izvajalca.
12. »RAZVALINE GRADU MAHRENBERG«

S projektom Razvaline gradu Mahrenberg
smo letos od julija in do avgusta izvedli
gradbeno-sanacijska dela z zaključno
ureditvijo razglednega platoja in
dostopnih poti.
Občina Radlje ob Dravi je po zaključku
projekta naročila projektantu, naj preuči
najboljšo možnost za zagotovitev varnosti
na območju ograje pri gradu. Po prejemu
dokumentacije bo urejena varnostna
ograja.
Razvaline gradu Mahrenberg bodo
predane v upravljanje Koroškemu
pokrajinskemu muzeju, Muzeju Radlje ob
Dravi, v začetku leta 2014.
13. »URBANI KOLESARSKI PARK RADLJE OB
DRAVI«

V letu 2012 smo pričeli z investicijo
»Urbani kolesarski park Radlje ob Dravi«
pri Osnovni šoli Radlje ob Dravi. Park je
sestavljen iz različnih osnovnih gradnikov
kolesarjenja, kot so spretnostni poligon,
»pumptrack« in »dirt jump«. Poleg
različnih gradnikov pa se bo park, ko bo
končan, delil tudi glede na težavnostne
stopnje. Zemeljska dela so v večini že

Pri Centru za interdisciplinarne in
multidisciplinarne raziskave in študije,
Univerze v Mariboru (CIMRS) smo
naročili Študijo optimalne ureditve
cestnoprometne
infrastrukture
na
območju občine Radlje ob Dravi. Študija
bo zaključena decembra 2013.
V študiji bodo prikazane spremembe
prometa zaradi obvoznice in predlagani
prometni
ukrepi
za
izboljšanje
prometnega režima v Radljah ob Dravi.
15. »OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN
ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V
OBČINI RADLJE OB DRAVI«

Operativni program odvajanja in čiščenja
odpadnih voda je strateška študija, ki
ponudi izvedbeni program ukrepov, ki
lokalni skupnosti omogoča postopno
doseganje ciljev varstva okolja pred
obremenjevanjem
s
komunalnimi
odpadnimi vodami, kot to predpisuje
zakonodaja.
Cilj operativnega programa je:
• izvedba javne kanalizacije na območjih
iz osnovnega programa v predpisanih
rokih in v skladu s tehničnimi in
okoljskimi standardi, ki veljajo za
odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode,
• izvedba javne kanalizacije na območjih
dodatnih
stopenj
operativnega
programa, kjer je to tehničnotehnološko in ekonomsko upravičeno,
do leta 2015 oz. 2017 ter v skladu s
tehničnimi in okoljskimi standardi,
ki veljajo za odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode,
• izvedba individualnih rešitev odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode
za posamezne stavbe, za katere javna
kanalizacija ni predpisana in ne bo
zgrajena do leta 2017 oziroma 2015
na območjih s posebnimi zahtevami,
v skladu s tehničnimi in okoljskimi
standardi, ki veljajo za odvajanje in

čiščenje komunalne odpadne vode.
Dokument je bil pripravljen s strani
Mestne občine Slovenj Gradec, Urada za
pripravo projektov, in je bil v novembru
predstavljen na 23. redni seji Občinskega
sveta Občine Radlje ob Dravi. Na spletni
strani pod rubriko Seje Občinskega sveta
si lahko pogledate predlog. Predlog
bo Občinski svet potrdil predvidoma v
začetku leta 2014.
16. »ARBORISTIČNA ANALIZA«

Občina Radlje ob Dravi se je odločila, da bo
opravila Arboristično analiza (strokovno
mnenje arborista), za celostno obravnavo
dreves, ki se nahajajo v Radeljskem parku
in na območju Kalvarije ter ob Samostanu
Dominikank v Radljah ob Dravi. Za občino
je analizo izvedlo podjetje Nega dreves
Arborist iz Maribora.
V sklopu izdelave arboristične analize
se je opravila inventarizacija, analiza in
vrednotenje lesnatih rastlin na območju
parka ter opravil splošen pregled stanja
na območju Kalvarije in samostana ter
gozda na brežinah.
Občina Radlje ob Dravi bo za vse načrte
in posege v prostor na podlagi izdelane
arboristične analize pri Zavodu za varstvo
kulturne dediščine Slovenije zaprosila za
kulturnovarstvene pogoje in soglasje za
različna vzdrževalna dela.
17. »KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ, MUZEJ
RADLJE OB DRAVI IN ŽUPANK«

Muzej Radlje ob Dravi je bil kot nova
enota Koroškega pokrajinskega muzeja
ustanovljen leta 2012 z Odlokom o
ustanovitvi javnega zavoda Koroški
pokrajinski muzej. Letos maja je začel
muzej tudi delovati v prostorih Dvorca.
V letu 2013 je Muzej Radlje ob Dravi
postavil na ogled štiri razstave: v Dvorcu
Radlje razstave Kamni govorijo, Vitrina
meseca, 2000 let stara soseda iz Radelj
in gostujočo fotografsko razstavo V
ogledalu časa, narodnosti v Rusiji
skozi oči fotografov na prehodu iz 19.
v 20. stoletje; na Župankovi domačiji
pa razstavo Partizanska saniteta na
Koroškem. Več lahko najdete na spodnji
povezavi:
http://www.kpm.si/

18. »NADALJEVANJE ŠIROKOPASOVNEGA
OMREŽJA OPTIKE V OBČINI RADLJE OB
DRAVI«

Ob državni cesti R3 704/1353 Radlje
ob Dravi–Ribnica na Pohorju potekajo
priprave kanalov za širokopasovno
optično omrežje. Dela, ki zajemajo
izkop in polaganje cevi na tej trasi,
bodo zaključena ob koncu letošnjega
leta. Družba za gradnjo in vzdrževanje
telekomunikacijskih omrežij, GVO d.o.o.,
bo nato nadaljevala postopke v zvezi
s strokovno izvedbo del. Do leta 2015
želimo projekt tudi zaključiti.

19. »SISTEM OGREVANJA LESNA BIOMASA
(DOLB3)«

Občina Radlje ob Dravi želi ponuditi
občankam in občanom alternativno
možnost daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso v centru Radelj ob Dravi.
V ta namen je bil izdelan Dokument
identifikacije investicijskega projekta.
Nadaljnje postopke bomo izvajali v skladu
z Odlokom o izvajanju gospodarske javne
službe in Odlokom o načinu izvajanja
lokalne gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo na območju občine
Radlje ob Dravi z možnostjo soproizvodnje
električne energije.
20. »INVESTICIJA V IGRIŠČE ZA ULIČNO
KOŠARKO V RADLJAH OB DRAVI«

Prijavili smo se na Javni razpis Fundacije
za šport za sofinanciranje gradnje
športnih objektov v letih 2014, 2015 in
2016, katerega rezultate pričakujemo v
začetku naslednjega leta.
Predvideno je večnamensko igrišče na
Partizanski ulici v Radljah ob Dravi, ki
bo v osnovi igrišče za ulično košarko,
vendar bo mogoče igrati tudi badminton,
odbojko, postavljen bo tudi gol za
nogomet. Pripravili se bomo tudi za
možnost kasnejše izvedbe razsvetljave
igrišča.
Skupaj je investicija opredeljena v
vrednosti 48.654,64 EUR, od katerih v letu
2014 na Fundaciji za šport kandidiramo
v višini 19.685,10 EUR. Investicija bo
zaključena v letu 2014.

DODATNI
PROJEKTI V
IZVAJANJU
1. »UREDITEV IZLIVNEGA ODSEKA HUDEGA
POTOKA«
Na zemljišču v k.o. Dobrava mimo parcel 372
in 374 teče Hudi potok, ki občasno ob večjih
padavinah poplavlja okoliška zemljišča. Da bi
učinkovito sanirali problem, smo v decembru
naročili Idejno zasnovo, ki bo vsebovala
rešitev v ponikovalnicah. Na podlagi idejne
zasnove bomo reševali nadaljnje postopke z
lastnikom in zakupnikom nepremičnine.
2. »DVOREC RADLJE – KULTURNO SREDIŠČE
ZGORNJE DRAVSKE DOLINE«
Projekt bomo prijavili na osmi Javni poziv za
predložitev vlog za sofinanciranje operacij z
naslova prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj
regij« Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013
in skladno s tem bo v januarju 2013 tega
vnesla v Izvedbeni načrt, ki ga pripravi RRA
Koroška.
Cilj projekta je obnova Dvorca Radlje ob Dravi
v k.o. Radlje ob Dravi parc. št. 73/3.
Izvedba je predvidena v letih 2014 in 2015.

3. »SADOVNJAK V RADLJAH OB DRAVI«
Občina Radlje ob Dravi je v novembru letos
uredila sadovnjak na Hmelini poleg igral za
otroke. Občina bo s Sadjarskim društvom
Bobovec Muta in Čebelarskim društvom Radlje
ob Dravi podpisala Sporazum o sodelovanju,
ki bo urejal vzdrževalna dela nasada. Zasadili
smo 51 različnih starih avtohtonih sort jablan
na sejancu, in sicer carjevič, zlata parmena,
krivopecelj, bobovec, jonatan, london peping
in boskopski kosmač). Del pridelka bomo na
menili za malice otrok v OŠ Radlje ob Dravi in
v vrtcu, iz ostalega pridelka pa naredili sok in
mošt za protokolarna darila občine.

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

