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SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA
Občina Radlje ob Dravi je na podlagi 4. Javnega poziva za izbor
operacij za izvajanje strategije razvoja LAS Mislinjske in Dravske doline
v programskem obdobju 2014-2020 prejela Sklep, da se projektni
predlog »Sanacija degradiranega območja« potrdi in uvrsti v nabor
projektov za sofinanciranje. V okviru projekta »Sanacija degradiranega
območja« se načrtuje novo ureditev prostora v centralnem delu
mestnega jedra. Projekt vključuje razširitev območij za pešce na način,
da se uvede skupni prometni prostor, ki hkrati omeji motoriziran
promet. Celotni projekt je razdeljen na 4 faze, v prvi fazi se bo urejalo
območje južno od Mariborske ceste, in sicer okoli objekta Tima ter na
južnem parku. Namen projekta je s sanacijo degradiranega območja
zagotoviti ustrezne utrjene površine za vse uporabnike prostora ter
prijetne ambiente, kjer se bodo lahko uporabniki zadrževali in aktivno
preživljali svoj prosti čas (prireditve, delavnice). Občina Radlje ob Dravi
bo skupaj s partnerji pri projektu s strani Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR) prejela sredstva v višini 149.813,60eur. Celotna vrednost
obnove 1. faze po projektantski oceni znaša 1.011.190eur, občina pa
se ima namen prijaviti še na druge razpise in tako pridobiti dodatna
sredstva. Plan izvedbe je v letu 2022 in 2023.

POTRDITEV CENE IZVAJANJA STORITVE
JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE »OSKRBE S
PITNO VODO«
JKP Radlje ob Dravi d.o.o. je kot izvajalec gospodarske javne službe
pripravil Elaborat o oblikovanju cene storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine
Radlje ob Dravi.
V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Radlje ob Dravi,
skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja ( Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/17, 78/19).
Skladno s predpisano metodologijo je z Elaboratom oblikovana
predračunska cena oskrbe s pitno vodo za leto 2021.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 14. redni seji, z dne
21. 12. 2020 na osnovi predlagane predračunske cene skladno z
določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Ur. l. RS 87/2012)
in obrazložene v elaboratu o oblikovanju cene izvajanja gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo
potrdil naslednje cene izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo za obdobje od 1. 1. 2021 naprej

- Oskrba s pitno vodo in z vodnim povračilom - vodarina
0,8010 €/m3
Občina Radlje ob Dravi

- Omrežnina za DN 20
2,3454 €/mesec
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.

ZAPISNIK ZBORA OBČANOV RADLJE OB DRAVI, KI
JE POTEKAL V PETEK, 15. NOVEMBRA 2019,
OB 19. URI V GALERIJI KNJIŽNICE RADLJE

•

Izvajanje košnja zelenih pasov, ki so v lasti občine;
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o .: 21. člen
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest – na površinah, ki so sestavni
del ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem
obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana
preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih
objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija,
prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je
treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet
na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi
najmanj enkrat letno.

•

Preplastitev Harkove ulice, ker je v zelo slabem stanju;
ODGOVOR: Uvrščeno v načrt investicij.

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:

•

Preplastitev ceste od Slivnikarjeve hiše do Pekarne;
ODGOVOR: Urejeno.
Parkirni prostor pri Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi;
ODGOVOR: Je v fazi projektiranja in uvrščen v načrt investicij do
leta 2022.
Krpanje lukenj po izgradnji vodovoda;
ODGOVOR: Urejeno.
Pluženje ulice proti HŠ Koroška cesta 25a;
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o .: Izvajanje
zimske službe se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo.

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:
• 24 občank in občanov Radelj ob Dravi,
• mag. Alan Bukovnik, župan,
• Robert Potnik - podžupan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informacijo o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju
Drave – 3. sklop«,
projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-Koležnikov
most«,
projekt »Investicijsko vzdrž. LC 274062 SP. VERBER – JUNTAR –
PR. RADELJ«,
Komunalna ureditev stanovanjske gradnje na Hmelini,
projekt »Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga«,
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:
• Novogradnja vrtca;
ODGOVOR: Občina si je že pridobila gradbeno dovoljenje za
dozidavo vrtca v Radljah ob Dravi in izbrala izvajalca del. Čakamo na
nadaljevanje prekinjenega razpisa oz. ponovni razpis Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport za pridobitev sredstev.
•

Prostovoljec opozori na težavo parkiranja občinskega električnega
vozila;
ODGOVOR: Urejeno.

•

Izvedba izgradnje optike v Radljah ob Dravi;
ODGOVOR: Zagotovil se je vpogled v projekt pri KS Radlje.

•

Dograditev otroških igral (vrtiljak) in postavitev ograje okrog igral
na Hmelini;
ODGOVOR: Uvrščeno v načrt investicij.

•

Prepozno izvajanje pluženja v Ulici pod gradom;
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o .:
Izvajanje zimske službe se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo.

•

•

Zbor se je zaključil ob 20.30 uri.
Zapisal: Robert POTNIK
Mag. Alan Bukovnik
Župan Občine Radlje ob Dravi

ŠPORTNA HIŠA RADLJE OB DRAVI V LETU 2020
Tako kot na večino drugih področjih, je v letu 2020 epidemija
koronavirusa močno vplivala tudi na delovanje Športne hiše Radlje
ob Dravi. Športna hiša je tako za vse uporabnike nemoteno delovala
zgolj v začetku leta in pa krajše obdobje v septembru in oktobru,
nekaj časa vmes pa je bila na voljo samo za potrebe Osnovne šole
Radlje. V obdobju, ko je bil objekt v uporabi smo pripravili Pravila
obnašanja in Protokol razkuževanja, v katerih so upoštevana vsa
priporočila in navodila pristojnih institucij, na podlagi navedenih
dokumentov pa smo skrbeli, da je bila uporaba Športne hiše kar se
da varna.
Počivali pa nismo niti v času, ko zaradi nastalih razmer obratovanje
objekta ni bilo mogoče. Ob rednih vzdrževalnih delih in servisih
smo sanirali streho in s tem rešili problem vdora meteornih voda v
objekt, pripravili vse potrebno in znova zagnali sončno elektrarno,
ki se nahaja na strehi objekta, izvedli ozemljitev tribune, zamenjali
programsko opremo za kontrolo pristopa in elektronsko ključavnico
na vhodnih vratih, prebelili in uredili prostora za shrambo športnih
pripomočkov in shrambo tehničnih pripomočkov itd.. Skratka,
Športno hišo smo pripravili in uredili tako, da je pripravljena, da
znova odpre svoja vrata in v svoje prostore sprejme vse željne
športnega udejstvovanja.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

