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V novem letu naj bo Vaše življenje usmerjeno

k najvišjim ciljem, ki delu in sprostitvi dajejo pravo

vrednost, zavest, da življenje ni naključno in zaman.
Naj Vas tudi v letu 2021 povezujejo lepe misli in

iskrene želje, da skupaj obogatimo življenjski vsakdan.
Občine Radlje ob Dravi

NOVA TELEFONSKA ŠTEVILKA JAVNEGA PODJETJA
KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE
OB DRAVI
Občane in občanke občine Radlje ob Dravi obveščamo, da smo poleg
obstoječih vzpostavili dodatno telefonsko številko, na katero nas
lahko v nujnem primeru pokličete tudi zunaj rednega delovnega časa.
Področja, za katera je telefonska številka vzpostavljena, so: ceste
in javne površine, vzdrževanja občinskih stanovanj in stavb. Nova
telefonska številka je: 040 820 512.
Anton Potnik, direktor JP KIČ

POMOČ DRUŽINI PO POŽARU
Novo leto se je slabo začelo za družino z Remšnika. V nedeljo,
3. januarja 2021, ponoči jim je požar popolnoma uničil
stanovanjski objekt, tako da so ostali brez vsega, saj jim iz
objekta ni uspelo rešiti ničesar. Šok je velik, nekaj časa bo
trajalo, da dojamejo, kaj se jim je zgodilo, in uredijo misli.
Da bi bila čiščenje pogorišča in nov začetek lažja, zanje
zbiramo sredstva na računu
SI56 0247 0001 5762 721
sklic 00 01-21
namen "Požar Remšnik"
RKS OZ Radlje ob Dravi
Mariborska c. 7
2360 Radlje ob Dravi
Za več informaciji so vam na voljo RKS OZ Radlje ob Dravi na
številki 88 73 052 ali 040 250 134.
Občina Radlje ob Dravi

CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA Z
GOZDOVI – PAVILJON
Občina Radlje ob Dravi je v mesecu decembru 2020 s strani
Upravnega odbora LAS MDD p. p. sprejela sklep, da se projekt
»Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi« potrdi
in uvrsti v nabor projektov za sofinanciranje iz evropskih sredstev.
Projekt bo sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja v okviru Leader projektov pod okriljem Lokalne akcijske
skupine Mislinjske in Dravske doline. Občina Radlje ob Dravi bo
skupaj s partnerji pri projektu dobila sredstva višini 147.663,55 eur,
celotna vrednost projekta je ocenjena na 230.014,86 eur.
Občina Radlje ob Dravi ima bogato dediščino trajnostnega in
večnamenskega upravljanja gozdov. Vzpostavitev mednarodno
pomembnega Centra sonaravnega gospodarjenja z gozdovi bo
temeljilo na povezovanju, sodelovanju in promoviranju trajnostnega
upravljanja gozdov ter predstavljalo odprto učno okolje za vse
generacije z inovativnimi storitvami in izdelki na temelju vključevanja
lokalne skupnosti.
Občina Radlje ob Dravi

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105
Odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 | Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 | Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911
| Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča; info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40, 040 820 512
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

DONIRANA HRANA
Sredi oktobra 2020 se je v občini Radlje ob Dravi začel izvajati projekt
razdeljevanja donirane hrane. Projekt vodi zveza Lions klubov Slovenije, v
Radljah ob Dravi pa kot nosilec projekta deluje Javni zavod ŠKTM Radlje ob
Dravi, ki s pomočjo soorganizatorja, Rdečega križa Slovenije – območno
združenje Radlje ob Dravi, izvaja projekt. Namen projekta doniranja
hrana je zbrati neoporečno hrano in jo brezplačno predati tistim, ki jo
potrebujejo. Projekt ima poleg osnovnega cilja pomagati posameznikom
pri njihovem prehranjevanju, še veliko drugih pozitivnih učinkov.
Projekt poteka tako, da zaposleni Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi
vsak dan obratovanja v trgovinah (Hofer in Lidl) prevzemajo hrano, ki je
pripravljena za ta namen, nakar v prostorih MKC-ja prostovoljci Rdečega
križa prevzeto hrano razdelijo upravičencem.
Donirano hrano v občini Radlje ob Dravi dnevno prejme najmanj 10
družin ali posameznikov. Ob koncu leta 2020 je bilo v projekt vključenih
92 gospodinjstev.
Vlogo za uvrstitev na seznam uporabnikov projekta razdeljevanja hrane
lahko dobite v prostorih MKC Radlje ob Dravi ali v prostih RKS – OZ
Radlje ob Dravi. Kontaktna oseba: Lucija Mithans, 040 579 930.
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

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 družbenih omrežjih.
Prisotni:
- 22 občank in občanov Zg. Vižinge,
- mag. Alan Bukovnik, župan,
- Robert Potnik – podžupan.
Dnevni red:
1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini in druga
problematika
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini in druga
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 voznikom – 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 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 pri 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 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.:
Poskrbljeno je za 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

