
NADALJEVANJE PROJEKTA IZGRADNJE 
NOVE JAVNE RAZSVETLJAVE

NOV TURISTIČNI PRODUK – IZPOSOJA 
E-KOLES

POSTOPEK SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
OBČINE RADLJE OB DRAVI (SD OPN1)

Občina Radlje ob Dravi je s koncesionarjem, Petrol d.d., 
Ljubljana, podpisala Aneks h Koncesijski pogodbi za izvajanje 
energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne 
razsvetljave za daljše časovno obdobje. V okviru aneksa je 
bila že izvedena zamenjava 15 reflektorjev na cerkvah. Prav 
tako se je že postavila nova javna razsvetljava na Hmelini. 
Projekt se nadaljuje z izgradnjo razsvetljave še na Vasi.

Vsi pripravljeni ukrepi bodo izvedeni v skladu z veljavnimi 
predpisi in standardi.

Občina Radlje ob Dravi

Električna kolesa postajajo vse bolj priljubljen način 
kolesarjenja, saj navdušijo prav vsakega, ki jih preizkusi. 
Pri poganjanju nam pomaga elektromotor, ki omogoči, 
da postane vožnja z njimi čisti užitek. Primerna so tako za 
mestne ulice kot manj urejene terene. 

Ker občina Radlje ob Dravi sledi trendom v razvoju turizma 
in smo destinacija, ki ponuja raznolike kolesarske poti, 
smo sprejeli odločitev, da v letošnjem letu, ki bo potekalo 
v znamenju zunanjega (outdoor) turizma, ponudimo našim 
obiskovalcem in gostom nov turistični produkt – izposojo 
električnih koles. Na voljo bo flota 10 e-koles, različnih 

Župan Občine Radlje ob Dravi je v letu 2017 sprejel Sklep 
o začetku postopka sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi- v nadaljevanju 
odlok SD OPN1. Žal postopek še ni tako daleč, da bi Odlok 
SD OPN1, ki je eden najpomembnejših občinskih aktov, 
lahko obravnaval na seji  občinskega sveta in s tem potrdil 
spremembe namembnosti zemljišč. Z občinskim prostorskim 
načrtom se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena 
ter določajo namenska raba prostora in prostorski izvedbeni 
pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor. 

Postopek sprejemanja OPN ni odvisen samo od dela 
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velikosti in tehničnih specifikacij. Možna bo enostavna 
brezstična izposoja in plačilo preko aplikacije, pripravljamo 
tudi zbir vseh možnih kolesarskih poti/izletov po naši občini 
in sosednjih krajih. Otvoritev bo ob dnevu krajevnega 
praznika naše občine, 1. maja 2022.

Poleg Dravske kolesarske poti boste lahko e-kolesa preizkusili 
tudi z vožnjo na Pohorju in Kozjaku, kjer že poteka 20 urejenih 
kolesarskih poti, na skupno 620km in ko prevozite vse, 
osvojite vrtoglavih 17.320 višinskih metrov. S spodbujanjem 
mehke mobilnosti tudi v prihodnje uresničujemo naš cilj 
postati vse bolj zelena in trajnostna destinacija.

Občina Radlje ob Dravi



občinskih strokovnih služb, pač pa predvsem od t.i. 
soglasodajalcev oziroma nosilcev urejanja prostora, ki 
podajo mnenja k predlogu akta ter hkrati v mnenjih 
napotijo, katere dokumente mora občina dodatno pripraviti 
v postopku sprejemanja, da bo zadoščeno pogojem nosilcev 
urejanja prostora. 

V mesecu novembru 2021 je bila načrtovana javna razgrnitev, 
ki pa je ni bilo možno izvesti, saj je bil na podlagi odločbe 
Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za strateško presojo 
vplivov na okolje zahtevan postopek celovite presoje vplivov 
na okolje. Stališče o potrebnosti izdelave celovite presoje 
vplivov na okolje za SD1 OPN Radlje ob Dravi so podala 
ministrstva  in organizacije, ki sodelujejo v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. V tem postopku smo morali izdelati 
hidrološko hidravlično analizo in okolijsko poročilo. 

Izdelana hidrološko hidravlična analiza v postopku recenzije 
ni bila potrjena, zato se je občina Radlje ob Dravi odločila, 
da predmetni akt izloči iz postopka in posledično vse tiste 
pobude, ki so nanj vezane in pobude, za katere je potrebno 
izvesti strokovne podlage v natančnosti občinskega 
podrobnega prostorskega načrta.

V postopek recenzije je bilo posredovano okoljsko poročilo, 
po potrditvi le tega se izvede javna razgrnitev akta SD OPN1 
in posreduje gradivo v druga mnenja. 

Zastavili smo si cilj, da bo do junija letošnjega leta 
sprememba občinskega prostorskega načrta sprejeta.   

Občina Radlje ob Dravi

Primer pobud v postopku SD OPN1 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE 
ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 
3. javni razpis iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-
2020, ki je namenjen operaterjem elektronskih komunikacij 
za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje 
generacije.

V koroški, podravski in pomurski statistični regiji imamo 
trenutno nepokritih še 1.648 belih lis. To so posamezna 
gospodinjstva, kjer ni zagotovljenega dostopa do 
širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer 
na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji 
niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v 
naslednjih treh letih. 

Do podpore so upravičene:
• fizične ali pravne osebe, ki so registrirane kot operater 
 v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
• projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih 
 oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno 
 s pogodbo).

Glasbena šola Radlje ob Dravi v je v šolskem letu 2020 
praznovala 60 let delovanja. Vseh 60 let je zbranih v 
zborniku, ki ga je v ta namen izdala. Poleg zbornika je jubilej 
praznovala še v sklopu koncerta, katerega so posneli, stalne 
razstave Zorana Ogrinca; Pokrajina spominov, ki krasi zidove 
glasbene šole ter Muzikalom, ki je zagledal luč sveta prav v 
ta namen.

Vsi projekti, v sklopu praznovanja, so zbrani na spletni 
strani, ki je bila prenovljena tudi zaradi praznovanja. Lahko 
rečemo, da je glasbena šola v novo šolsko leto šla s čisto 
novo podobo, ki je delo njih samih.

Ravnatelj glasbene šole je povedal: «Glasbena šola Radlje 
ob Dravi predstavlja del mozaika kulturnega življena, ki 
je zelo pomemben za razvoj vseh nas. Aktivni smo v vseh 
petih občinah v katerih delujemo ter izobražujemo mlade 
nadobudne glasbenike, ki bodo v prihodnosti postali 
profesionalni glasbeniki, ljubiteljski glasbeniki in poslušalstvo 
za kulturne prireditve in prav to je namen ter cilj nas, ki smo 
za to poslani.«

Kratka misel župana Alana Bukovnika ob jubileju:
»Pogled v preteklost glasbene šole, na katero smo izredno 
ponosni, je hkrati tudi pogled naprej. Številne nagrade, 
uspehi in širša prepoznavnost šole so rezultat izjemno 
kakovostnega dela vseh udeležencev v učnem procesu, 
vodstva, učiteljev,  učencev in staršev. Verjamem, da boste 
tako delovali tudi v prihodnje«.

Glasbena šola Radlje ob Dravi

Rok za oddajo prijav je 15. marec 2022. Za dodatne 
informacije se obrnite na tel: 01 478 91 00 (Marija Žamut), 
oziroma na mail: marija.zamut@gov.si
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GLASBENA ŠOLA PRAZNUJE


