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SEZNANITEV S POSTOPKOM SPREJEMANJA
SPREMEMB IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE RADLJE OB
DRAVI
Občina je začela postopek prvih sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi (v
nadaljevanju : OPN-SD1) z objavo Sklepa o začetku postopka
priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Radlje ob Dravi, spremembe in dopolnitve št. 1( MUV, št.
22/2017). Na podlagi sklepa in prejetih pobud je občina v letu 2018
pripravila osnutek OPN-SD1 in v avgustu 2018 zaprosila pristojne
nosilce urejanja prostora, da podajo prva mnenja.
V času pridobivanja prvih mnenj in usklajevanj z nekaterimi nosilci
urejanja prostora je občina prejela še večje število pobud, za katere
se je odločila, da jih vključi v OPN-SD1. Tako je občina pripravila
v avgustu 2020 nov osnutek OPN-SD1 ter ga posredovala 31
nosilcem urejanja prostora za podajo prvih mnenj k OPN-SD1.
Od pristojnih nosilcev urejanja prostora smo prejeli 26 mnenj k
osnutku OPN – SD1. S strani MOP Direktorata za okolje, Sektorja
za strateško presojo vplivov na okolje pa smo bili seznanjeni, da
je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju:
CPVO) za nekatera območja. Hkrati nam je bilo s strani Direkcije
Republike Slovenije za vode naloženo, da gradivo za pridobitev
mnenja dopolnimo s Hidrološko–hidravličnimi elaborati, ki
vsebujejo karte poplavne nevarnosti.
Trenutno smo v fazi pridobivanja ponudb za izvedbo Okoljskega
poročila, kar nam sicer podaljša postopek, po izkušnjah sodeč
za najmanj tri mesece. Po izdelanem okoljskem poročilu in
upoštevanju pripomb iz mnenj nosilcev urejanja prostora se
gradivo javno razgrne za obdobje 30 dni. V času javne razgrnitve
se izvede javna obravnava ter poda možnost javnosti za podajo
pripomb na javno razgrnitev. V času javne razgrnitve se izvede
prvo branje Odloka SD OPN 1 na seji občinskega sveta Občine
Radlje ob Dravi. Po zaključku javne razgrnitve in opredelitve do
pripomb s strani pripravljavca akta se gradivo ponovno posreduje
v druga mnenja vsem nosilcem urejanja prostora. Po pridobitvi
drugih mnenj pa se lahko Odlok o spremembi in dopolnitvi OPN 1
dokončno prejme na seji Občinskega sveta občine Radlje ob Dravi
in objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Občina Radlje ob Dravi

DRAVSKA KOLESARSKA POT
Dravska kolesarska pot je po naravnih lepotah in kulturni
raznolikosti ena izmed najlepših kolesarskih poti v Evropi. Reka
Drava se vije skozi štiri države (Italija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška)
in je dolga približno 710 km. Ob njej vodi istoimenska kolesarska
pot, ki se začne v neposredni bližini izvira reke Drave na Toblaškem
polju (Toblach) v Italiji. Nato se nadaljuje po avstrijski Koroški
(Kärnten), Sloveniji in po svojih 510 kilometrih doseže sotočje reke
Mure in Drave na Hrvaškem, do koder je tudi v celoti označena in
urejena.
Z izgradnjo Dravske kolesarske poti do Vodnega parka v Zg.
Vižingi je Radlje ob Dravi postalo središče Dravske kolesarske
poti med Dravogradom in Mariborom. V okolici Vodnega parka
sta bili postavljeni dve tabli, ki prikazujeta etapo kolesarske poti
od Dravograda do Radelj ob Dravi in etapo od Radelj ob Dravi do
Maribora.
Občina Radlje ob Dravi planira v prihodnjih letih izgraditi kolesarsko
povezavo Radelj ob Dravi z naseljem Vas in s tem izboljšati pogoje
za mobilnost in dostopnost, izboljšati kakovost bivanja, izboljšati
pogoje za razvoj turizma in zagotoviti varno, udobno in privlačno
kolesarsko infrastrukturo.
Občina Radlje ob Dravi

OBNOVA PROSTOROV MLADINSKEGA
KULTURNEGA CENTRA
Mladinski kulturni center Radlje ob Dravi deluje od leta 2012,
od leta 2016 pa se v prostorih MKC-ja izvajajo tudi dejavnosti
Večgeneracijskega centra Dogaja se! Centra aktivnosti Koroške. V
času, ko se zaradi epidemioloških razmer delavnice in aktivnosti ne
morejo izvajati v živo, smo se zaposleni odločili za nov projekt, in
sicer projekt prenove Mladinskega kulturnega centra. Zavihali smo
rokave in izkoristili čas za obnovo in posodobitev prostorov.
V svoj načrt smo vključili tudi mlade prostovoljce. Prostorom smo
želeli dati energijo, ki bo povezovala vse generacije, ki se zbirajo
in medsebojno sodelujejo v prostorih centra. Projekt prenove
je bil skrbno načrtovan. V sklopu delovne akcije smo prepleskali
stene, uredili prostore in posodobili opremo za atraktivnejšo
izvedbo delavnic in prijetnejše preživljanje prostega časa naših
obiskovalcev. Tako zdaj še z večjim veseljem nestrpno pričakujemo
čas, ko bomo lahko znova odprli svoja vrata za vse obiskovalce.
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi
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CENA PROGRAMOV VRTCA ZA LETO 2021
Osnovna šola Radlje ob Dravi je decembra 2020 občini
posredovala predlog izračuna cen programov vrtca za leto 2021.
Izračun cen je pripravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za
izračun cen programov vrtca (Uradni list RS, štev. 97/03, 77/05 in
120/05).
Izračunane cene programov za leto 2021 so za otroke I.
starostnega obdobja in kombiniranega oddelka bistveno višje, za
otroke II. starostnega obdobja pa nižje od trenutno veljavnih cen.
Osnovna šola Radlje ob Dravi je podala predlog, da se ne sledi
izračunani ceni posameznega programa, temveč da se veljavne
cene programov za leto 2021 povišajo za 1,235 odstotka.
Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva občine je obravnaval predlog cene in sprejel
stališče, da se cena vrtca za starše v letu 2021 ne poviša. Razlika
do ekonomsko izračunane cene naj se pokriva iz občinskega
proračuna. Občinski svet je stališče odbora upošteval in tako na
svoji 14. redni seji, dne 21. 12. 2020 sprejel naslednji Sklep:
•

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021 ceno 1. starostnega obdobja v višini 531,36 EUR.

•

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021 ceno 2. starostnega obdobja v višini 378,35 EUR.

•

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021 ceno poldnevnega programa 1. starostnega
obdobja v višini 478,23 EUR, ceno poldnevnega programa 2.
starostnega obdobja v višini 340,52 EUR.

•

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021 ceno kombiniranega oddelka, in sicer
dnevnega oddelka v višini 441,88 EUR in ceno poldnevnega
kombiniranega oddelka v višini 397,69 EUR.

•

Mesečni stroški živil za otroke v cenah programov znašajo
39,30 EUR.

•

Starši s stalnim prebivališčem v občini Radlje ob Dravi
plačujejo od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 za 1. starostno
obdobje in za kombinirani oddelek ceno, ki velja v letu
2020. Razliko do ekonomsko izračunane cene krije Občina
Radlje ob Dravi.

•

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali
dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati
mesto v vrtcu, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 30 %
njim določenega zneska plačila. Določilo velja samo za starše,
ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Radlje
ob Dravi.

•

Starši, ki imajo vključene otroke v naše vrtce, stalno
prebivališče pa imajo v drugih občinah, so do popustov
v času počitnic upravičeni le, če bosta Občina Radlje in
domicilna občina vlagatelja sklenili predhodni sporazum. V
primeru, da do soglasja z domicilno občino ne pride, se polna
cena poravna na način, da jo pokrijejo starši in domicilna
lokalna skupnost, v tem primeru se cena ob počitniški
odsotnosti zmanjša le za stroške prehrane.

•

Ob najmanj celomesečni odsotnosti otroka iz vrtca zaradi
bolezni, so starši opravičeni plačila za čas odsotnosti ob
predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, vendar najdalj za dva
meseca.

•

Za čas, ko je otrok iz vrtca odsoten oz. vrtca ne obiskuje, se
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
Občina Radlje ob Dravi

ZAPISNIK ZBORA OBČANOV SV. ANTON NA
POHORJU, KI JE POTEKAL V PONEDELJEK, 11.
NOVEMBRA 2019,
OB 19. URI, V PROSTORIH OSNOVNE ŠOLE.
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:
•
•
•

15 občank in občanov Sv. Antona na Pohorju,
mag. Alan Bukovnik, župan,
Anton Potnik – direktor JP KIČ Radlje ob Dravi.

Dnevni red:
Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter druga
problematika
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter 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 »Investicijsko vzdrž. LC 274062 SP. VERBER–JUNTAR–
PR. RADELJ«,
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:
- Protiprašna ureditev pri HŠ Sv. Anton na Pohorju 111
(sofinanciranje);
ODGOVOR: Občina Radlje ob Dravi je leta 2008 na podlagi Pravilnika
o financiranju protiprašne ureditve odsekov cest na območju
občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 5/2008) izvedla javni razpis za
zbiranje vlog za financiranje izvedbe protiprašne ureditve odsekov
cest. Sprejet je bil sklep št. 371-004/2008-09, na podlagi katerega
je bila oblikovana prednostna lista upravičencev, ki so se prijavili
na ta razpis, in določeno, da se bodo protiprašne ureditve izvajale
v skladu z razpoložljivimi sredstvi v posameznem proračunskem
obdobju in planom investicij. V letu 2020 smo protiprašne ureditve
izvedli na odseku lokalne ceste 347141 (Anton-Čavk-R3) in odseku
javne poti 846661 (Čavk-Peruš), v skladu z upravičenci na seznamu
prednostne liste.
Navedeno pobudo smo evidentirali za izvedbo protiprašne ureditve
in bomo zainteresiranega obvestili, če bo v prihodnjih letih objavljen
nov razpis za protiprašno ureditev odsekov cest.
-Opozorilo na dve luknji na cesti proti cerkvi – pri Kavcu;
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje, d. o. o. – urejeno;
-Popravilo (zabetoniranje) dveh jaškov na LC Čavk–Peruš;
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje, d. o. o. – je v planu
za izvedbo;
-Legalizacija igrišča pri Greglu;
ODGOVOR: Ugotovljeno je bilo, da se zemljišče, na katerem je
grajeno igrišče, nahaja na območju občine Ribnica na Pohorju in
je v lasti občine Ribnica na Pohorju, zato je z odgovornimi s strani
društva dogovorjeno, da se za ureditev zadeve obrnejo na Občino
Ribnica na Pohorju;
-Ureditev obvoza pri HŠ Sv. Anton na Pohorju 135;
ODGOVOR: Ureditev je v predlogu proračuna Občine Radlje ob
Dravi v letu 2022;
Zbor se je zaključil ob 20.45.
Zapisal: Anton POTNIK

Mag. Alan Bukovnik
Župan Občine Radlje ob Dravi

