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NAPOVED 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA
V ponedeljek, 21. decembra 2020, ob 18. uri bo v prostorih galerije
Knjižnice Radlje ob Dravi potekala 14. redna seja Občinskega sveta.

Občina Radlje ob Dravi

HORTIKULTURNA UREDITEV ULIC V RADLJAH
OB DRAVI
Svetnice in svetniki Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi so se s sprejetim
sklepom o hortikulturni ureditvi ulic v Radljah ob Dravi in ureditvijo le-teh
pridružili prizadevanjem občine ter krajank in krajanov, da sledijo ciljem
sonaravnega in trajnostnega razvoja naše lokalne skupnosti.
Zasaditve sledijo tudi ciljem čebelarskih organizacij, katere pozivajo k
zasajevanju medovitih rastlin.
V letošnjem letu sta se hortikulturno uredili Lackova in del Maistrove
ulice proti avto servisu.
Radlje ob Dravi dobivajo novo podobo, katera sledi naši skupni usmeritvi
sonaravnega in trajnostnega razvoja Občine Radlje ob Dravi.

Občina Radlje ob Dravi

ZAPISNIKI ZBOROV OBČANOV
Župan je na podlagi določil Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV št.
28/16, 35/17 in 11/19) vsako leto organiziral zbore občanov.
Zaradi trenutne situacije (COVID 19) v letošnjem letu zborov občanov ni bilo možno izvesti. Ker so mi vaše pobude, mnenja, ideje, vprašanja zelo pomembni, smo na spletni strani občine http://
www.radlje.si/pobude-in-vprasanja ,pripravili »zavihek«
POBUDE IN VPRAŠANJA.
Na spletni strani občine smo objavili tudi vse zapisnike zborov občanov iz leta 2019. Vsak teden bomo objavili zapisnik posameznega zbora skupaj z izvedenimi ukrepi in odgovori, ki smo jih prejeli
od pristojnih institucij za določene zadeve. Zapisnike bomo posamezno objavljali tudi v naslednjih izvodih novičk.

Z A P I S N I K ZBORA OBČANOV SP. VIŽINGA, KI JE POTEKAL
V PONEDELJEK, 4. NOVEMBRA 2019, OB 19. URI, V
MLADINSKEM DOMU HAVAJI.
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:
- 21 občank in občanov Sp. Vižinge,
- mag. Alan Bukovnik, župan,
- Robert Potnik – podžupan.
Dnevni red:
Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala
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«,
•
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,
•
Dom krajanov na Sp. Vižingi,
•
problematika smradu.
Predlogi in pobude občanov:
•
podajo nov predlog glede ureditve okolice doma in predlagajo
imenovanje gradbenega odbora, s strani krajanov predlagajo
Koležnik Jožeta, Ehman Blaža in Sušek Dušana;
ODGOVOR: Gradbeni odbor je bil imenovan. Investicija v izgradnjo
dostopne poti na zasebna zemjišča (služnostna pogodba SKZG) izvedena.
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izgradnjo nadstreška. Gradnja
nadstreška pa je v izvajanju.
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•
nova igrala;
ODGOVOR: Občina je nabavo igral uvrstila v plan investicij za naslednje
obdobje.
•
nedokončana pešpot (most Vuhred – odcep Sp. Vižinga);
ODGOVOR: Po zaključku projekta »Vodooskrbe« bo dokončana tudi
ureditev pešpoti.
•
širjenje hrupa, smradu iz kmetijskega poslopja Gašper ter preveliko
število živali (predlog ustanovitve civilne iniciative);
•
ureditev zelenega pasu pri poslovnem objektu »bivši Markač«,
dogovorjeno za 10 m;
ODGOVOR JP KIČ Radlje d.o.o.: Na temo problematike hrupa, prahu,
smradu in s smetenjem je bil organiziran terenski sestanek z prisotnimi
krajani Sp. Vižinge leta 2017. Od tedaj s strani javnega podjetja ni bilo
nikakršnega poseganja v zeleni pas ne povzročanja hrupa, smradu, prahu
ali smetenja na omenjenem zemljišču;
•
jaški za kanalizacijo in vodovod se pogrezajo;
ODGOVOR JP KIČ Radlje d.o.o.: vse morebitne sanacije se sproti sanirajo
oz. se dajo v plan izvedbe;
•
od HŠ Dobrava 40 do Dobrave novi asfalt razpokan;
ODGOVOR JP KIČ Radlje d.o.o.: vse morebitne sanacije se sproti sanirajo
oz. se dajo v plan izvedbe;
•
ureditev lastništva za dom krajanov;
ODGOVOR: Občina bo pripravila vse potrebno za ureditev lastništva na
teh parcelah.

Zbor se je zaključil ob 20.30 uri.
Zapisal: Robert POTNIK

SPOŠTOVANI ČLANI KNJIŽNICE!
Tudi v mesecu decembru knjižnica poleg osnovne storitve: izposoje
in vračanja gradiva, svoje člane in uporabnike spodbuja k BRANJU,
USTVARJANJU IN PISANJU. Bralno-pogovorna srečanja in ustvarjalna
srečanja za otroke in odrasle zelo uspešno potekajo NA DALJAVO. Vsi,
ki želijo sodelovati, morajo željo sporočiti v knjižnico in na željeni način
prejmejo bralne ali ustvarjalne izzive. Na tak način ohranjamo potreben
stik med nami in se vzajemno spodbujamo k aktivnostim, ki jih imamo
radi.
Ker knjižničarke trdno verjamemo, da ima poleg branja in pogovora tudi
PISANJE pomembne dobrodejne učinke, podajamo tudi v decembru
IZZIV: napišite nam pismo, v pismu opišite, kaj berete, kaj ste prebrali,
kako doživljate dneve, misli, ki se vam porajajo, izkušnje, ki ste jih doživeli.
Pismo lahko napišete na roko, lahko tudi na računalnik ali ga poslikate in
dodate kakšno fotografijo. Vse, kar boste napisali in želite deliti z drugimi
bralci, nam pošljite do 8. januarja na naslov: Knjižnica Radlje ob Dravi, s
pripisom IZZIV, Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi ali pošljite na
elektronski naslov: knjiznicardl@r-dr.sik.si.
Pisma bomo zbrali in objavili. Nekatera bomo tudi nagradili.
Za sprotne informacije nas spremljajte na naši spletni ali FB strani.
Mirno in zadovoljno preživite praznični december in pogumno vstopite v
novo leto. Zagotovo nam prinaša veliko dobrega.
Knjižničarke Knjižnice Radlje ob Dravi
Knjižničarke Knjižnice Radlje ob Dravi

Mag. Alan Bukovnik
Župan Občine Radlje ob Dravi

HORTIKULTURNA UREDITEV OKOLICE
KRAJEVNEGA DOMA V VUHREDU
Sonaraven in trajnostni razvoj ter lepo urejeno okolje so si na vrh svojih
prioritet postavile svetnice in svetniki Krajevne skupnosti Vuhred in
hortikulturno uredili okolico krajevnega doma v Vuhredu.
Takoj ob vstopu v kraj lahko opazimo novo ureditev.
Čestitke in zahvala vsem, ki skrbite za urejenost našega kraja.
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