INVESTICIJE V PRIHODNJIH
LETIH

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: JKP Radlje ob Dravi d.o.o.; info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105
| Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911 | Kocerod d.o.o; Ravnanje z odpadki: Igor Faletič - 041 411 646
|JP KIČ Radlje ob Dravi d.o.o.; 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.

ZAP.
ŠT.

NAZIV PROJEKTA

SLIKA

KRATEK OPIS

VREDNOST

Informativno glasilo občine Radlje ob Dravi • oktober 2021 • številka 39

LETO
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Z realizacijo investicije bo občina zgradila
nove rekreacijske površine. Površine se bodo
lahko uporabljale tako v sklopu dodatnih
športnih programov osnovne šole kot za
rekreativne in tekmovalne namene. V okviru
projekta se bodo izvedle:

VEČGENERACIJSKI
URBANI
9.
ŠPORTNI
PARK RADLJE
OB DRAVI

•
•
•
•
•
•
•
•

Vrednost celotnega
projekta: 249.160,60
Holmerjeva steza,
naprave za razgibavanje in telovadbo, EUR
kolopark,
Fundacija za finannamizni tenis-otok,
ciranje športnih orvečnamenski podest,
ganizacij v Republiki
otok za počitek,
Sloveniji
postaje za disc golf,
namenila 55.000,00
naprave za starostnike in invalide.
EUR

2021–
2022

ZAP.
ŠT.

NAZIV PROJEKTA

REKONSTRUKCIJA
LOKALNIH
1. CEST V OBČINI RADLJE OB
DRAVI V LETU
2021

V mesecu avgustu 2021 je Občina Radlje ob
Dravi s Fundacijo za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji podpisala
Pogodbo o sofinanciranju izgradnje športnih
objektov.

PRIZIDEK K
VRTCU
10.
RADLJE OB
DRAVI

Projekt celostno pristopa tako k
problemu varstva predšolskih otrok kot
tudi h gradnji dozidave vrtca Enote Radlje
ob Dravi v občini Radlje ob Dravi.
Investicija v projekt je nujna, saj lahko
le z ustrezno kapaciteto prostorov v
vrtcu zagotovimo dovolj prostora za
vse otroke, ki so vanj vpisani, in tiste,
ki so na čakalnih listah. S projektom
bomo zagotovili tri igralnice (3 x 60
m2) z garderobami in sanitarijami ter
komunikacijske vezi (hodniki).
S strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport smo sprejeli Sklep o
izboru predlogov dodatnih projektov
za sofinanciranje investicij v vrtcih in
osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji
v proračunskem obdobju 2022–2024, ki
bo stopil v veljavo s sprejetjem in javno
objavo Spremembe Proračuna Republike
Slovenije za leto 2022 in Proračuna
Republike Slovenije za leto 2023, v
katerem bodo zagotovljena sredstva za
izpolnitev sklepa.

Sofinanciranje s
strani Ministrstva:
511.400,03 EUR
Občinski proračun:
313.263,11 EUR

KRATEK OPIS

VREDNOST

Operacija predstavlja vlaganja v javno lokalno
cestno infrastrukturo. Z izvedbo investicije
se bo izboljšalo bivalno okolje občanom, ki
uporabljajo občinske ceste in zagotovilo varno
in udobno vožnjo na občinskih cestah.
Investicija v letu 2021 se bo izvedla na
naslednjih lokacijah:

Vrednost
celotnega
projekta:
480.709,90
EUR.

•
•
•
•

JP 846121 G1-Hudej-Podrzavnik-SnežičTumpl in JP 846122 Hudej-Podrzavnik,
JP 846361 Novak-Strmšnik in Gasilski
dom-Ogorevc,
JP 846611- Sv. Trije Kralji,
JP Kolar-Ribič.

Operacija predstavlja vlaganja v javno lokalno
cestno infrastrukturo. Z izvedbo investicije
se bo izboljšalo bivalno okolje občanom, ki
uporabljajo občinske ceste, in zagotovilo varno
in udobno vožnjo po občinskih cestah.
Investicija se bo izvedla na naslednjih lokacijah:

Vrednost celotnega
projekta: 919.263,14
EUR
Eko Sklad:
94.600,00 EUR

SLIKA

20222023

REKONSTRUKCIJA
LOKALNIH
2. CEST V OBČINI RADLJE OB
DRAVI V LETU
2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

delno po JP 846681 odcep Urban
(Odsek Hiter – vodohran Golob),
LC 347082 Remšnik-mejni prehodKoležnikov most-Lakoše
(Odsek Hiter-Brezni Vrh do odcepa Sp.
Kočnik),
JP 846881 Tomažič-Kajzer
(Odsek Kajzer-Pot-Remšnik),
JP 846072 Odcep šola Remšnik,
odcep večstanovanjski objekt Remšnik,
Remšnik-odcep Šantl,
JP 846461 Potočnik-odcep vrtec,
LK 346281 Samostanska ulica (odcep
Anželak – Klošter),
protišrašne ureditve odsekov cest
(odsek JP 846671 G1-Sušek, del JP
846661 Čavk-Peruš, odcep Uršnik).

Sredstva so
zagotovljena
iz proračuna
Občine
Radlje ob
Dravi.

LETO
IZVEDBE

2021

Vrednost
celotnega
projekta:
463.654,90
EUR.
Sredstva so
zagotovljena
iz proračuna
Občine
Radlje ob
Dravi.

2022

ZAP.
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INVESTICIJSKO
3. VZDRŽEVANJE
VODOVODOV

SLIKA

KRATEK OPIS

Občina Radlje ob Dravi nadaljuje investicijska
vzdrževalna dela na vodovodu. V skladu s potrebami
in planom vzdrževalnih del se nadaljuje zamenjava
dotrajanih vodovodov, predvsem z namenom
zagotavljanja nemotene oskrbe prebivalstva s čisto
pitno vodo in zmanjšanjem izgub na vodovodnem
sistemu. Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s
pitno vodo je ključnega pomena redno investicijsko
vzdrževanje vodovodnega omrežja. V okviru del se
dotrajana omrežja obnavljajo z novimi, bolj vzdržljivimi,
varnimi in okolju prijaznimi materiali, obenem pa se po
potrebi ustrezno urejajo tudi obstoječi hišni priključki.
Hkrati se na vseh gradbiščih izvaja tudi obnova cest in
druge gospodarske javne infrastrukture. Investicija se bo
izvedla na:

•
•

AGLOMERACIJA 10991
4. ZG. VIŽINGARADLJE OB
DRAVI

SANACIJA
DEGRADIRA5.
NEGA
OBMOČJA

VREDNOST

Vrednost celotnega projekta:
88.340,00 EUR.
Sredstva so
zagotovljena iz
proračuna
Občine Radlje
ob Dravi.

LETO
IZVEDBE

2022

ZAP.
ŠT.

NAZIV PROJEKTA

KOLESARSKA
POVEZAVA
RADELJ OB
6.
DRAVI Z
NASELJEM
VAS

LK 346241 Vrtna ulica, LK 346461
Malgajeva-Pohorska cesta,
LK 346231 Šarhova ulica.

V okviru projekta bo Občina Radlje ob Dravi zagotovila
ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda v aglomeraciji Zgornja Vižinga. Projekt obsega
izgradnjo kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 6,09
km in priključitev na obstoječo čistilno napravo Radlje
ob Dravi.
V mesecu juliju 2021 je Občina Radlje ob Dravi s strani
Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
prejela Odločitev o podpori za operacijo:
»Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga–občina Radlje ob
Dravi«.
Investicija se bo izvajala na naslednjih območjih:

• Zg. Vižinga,
• Samostansko naselje,
• pri Skali,
naselje Krapež,
• proti Županku,
• Hmelina.

Namen projekta je sanacija degradiranega prostora
mestnega jedra (urbano območje) in hkrati vzpostavitev
skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne
prometne ureditve na območju v centru Radelj ob Dravi.
Namen takšne ureditve je vzpostavitev atraktivnega
prostora za pešce in s tem tudi izboljšanje pogojev za
pešce in kolesarje ter ranljive skupine, s sobivanjem z
motornim dinamičnim in statičnim prometom.
Partnerja pri projektu sta Javni zavod za šport, kulturo,
turizem in mladino Radlje ob Dravi in Društvo prijateljev
mladine Radlje.
Občina Radlje ob Dravi je v mesecu avgustu 2021 z
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo
podpisala Pogodbo o sofinanciranju operacije »Sanacija
degradiranega območja«.

Vrednost celotnega projekta:
3.368.266,28
EUR.
EU sredstva:
1.088.345,40
EUR.

2021–
2023

Občinski
proračun:
2.279.920,88

Vrednost celotnega projekta:
281.586,74 EUR
EU sredstva:
149.813,60 EUR
Občinski
proračun:
131.076,02 EUR
Partnerji pri
projektu:
697,12 EUR

2022–
2023

CENTER SONARAVNEGA
IN TRAJNO7.
STNEGA GOSPODARJENJA
Z GOZDOVI

DRAVSKA
KOLESARSKA
POVEZAVA
V OBMOČJU
OBČINE
8. RADLJE OB
DRAVI IN
OBČINE
PODVELKA,
ODSEK
VAS–BREZNO

SLIKA

KRATEK OPIS

VREDNOST

Občina Radlje ob Dravi bo v okviru projekta
zagotovila 2,5 kilometra neprekinjene,
varne in udobne kolesarske povezave med
naseljema Radlje ob Dravi in Vas, od tega bo
novogradnje okrog 1,5 kilometra. Povezava
bo omogočila nadaljnje povezovanje občin
v Dravski dolini z varno kolesarsko povezavo
v smeri občine Podvelka in razvoj zelenega
turizma.

Vrednost celotnega projekta:
783.536,78 EUR
EU sredstva:
409.000,00 EUR

V mesecu avgustu 2021 je občina Radlje
ob Dravi s strani Službe Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko prejela
Odločitev o podpori za operacijo:
»Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z
naseljem Vas«.

V občini Radlje ob Dravi, ki ima bogato dediščino
trajnostnega in večnamenskega upravljanja gozdov,
se bo vzpostavil mednarodno pomemben Center
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.
Izgradnja CSG pomeni začetek projekta, ki bo
prispeval k ohranjanju naravnega okolja in je vpet
v načelo varovanja okolja, saj želi zaščititi naravno
lokalno in širše območje, ohraniti možnosti za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, kakovost tal
in voda ter podpreti večjo okoljsko učinkovitost
lokalnega območja.
Partnerji pri projektu so Javni zavod za šport, kulturo,
turizem in mladino Radlje ob Dravi, Pahernikova
ustanova in Koroški pokrajinski muzej. Občina Radlje
ob Dravi je v mesecu avgustu 2021 z Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala Pogodbo
o sofinanciranju operacije »Center sonaravnega in
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi«.

V okviru projekta bo Direkcija za infrastrukturo na
območju občin Radlje ob Dravi in Podvelka povezala
zaledne kraje z regionalnimi središči preko kolesarskih
poti in stez. Naložba obsega ureditev kolesarske
steze v skupni dolžini 5,24 kilometra, od tega bo
4,02 kilometra novih povezav. S tem bo tamkajšnjim
prebivalcem omogočena boljša dostopnost do
posameznih območij in storitev.
Naložba bo omogočila uresničevanje ciljev trajnostne
mobilnosti, med njimi tako izboljšanje kakovosti zraka
in zmanjšanje hrupa kot tudi spodbujanje aktivne
mobilnosti prebivalcev, da bi se vozili s kolesom na
delo in v šolo. V mesecu juniju 2021 smo bili s strani
Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko obveščeni o podpori za operacijo »DRRDravska kolesarska povezava v območju občine Radlje
ob Dravi in občine Podvelka, odsek Vas–Brezno«.

LETO
IZVEDBE

2022–
2023

Občinski
proračun:
374.536,78 EUR

Vrednost celotnega projekta:
225.054,92 EUR
EU sredstva:
147.663,55 EUR
Občinski
proračun:
76.895,62 EUR

2022

Partnerji pri
projektu:
495,75 EUR

Vrednost celotnega projekta:
3.942.807,00 EUR
EU sredstva:
1.271.609,00 EUR
Državni
proračun:
2.671.198,00 EUR

2021–
2023

