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INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI RADLJE OB DRAVI 2018 – 2022
REKONSTRUKCIJA CESTIŠČ IN PREPLASTITEV 2018 – 2022

PRIDOBIVANJE DOKUMENTACIJE
Šifra ceste

Ime ceste

L-odseka (km)

Lokacija investicije

L-odseka investicije km

346311

Samostanska – Sv. Trije Kralji
(Aglomeracija 10991 – Zg. Vižinga)

0,372

Samostanska ulica- samostan

0,7

846301

Zadružni dom –
Kralj – Pečolar

0,505

Zadružni dom – Pečolar

0,2

346122

Pod Perkolico (Aglomeracija
10991 – Zg. Vižinga)

0,478

Ul. pod Perkolico – Sapač –
Krapež

0,5

346231

Šarhova ulica

0,127

Šarhova ulica

0,127

346241

Hmelina – Koroška cesta

0,964

Maistrova ulica

0,12

346461

Vrtna - prečna

0,300

Vrtna - prečna

0,300

846211

Helbl – Levanič - Vogrin(finan.
pres. 2021 – 2027)

0,835

Skozi naselje Dobrava

0,835

846391

GD – Golob – Torber- Vogrin (po
izgradnji kanalizacije)

0,735

Golob - Torber

0,5

846271

Kojzekov most – Vas (Herk)

3,8

Vas - Smrečnik

3,8

846361

Novak - Strmšnik

0,858

Gašper - Kolar

0,6

Hmelina – Grubelnik – Par
(Aglomeracija 10991 – Zg. Vižinga)

Hmelina - Grubelnik – Par

0,1

HE Vuhred – Vuhred ( DRSI
Pogodba)

Vuhred 170 – Vuhred 171

0,630

Ureditev prehoda za pešce

0,1

Hiter - Pankracij

0,75

Državna cesta R2 434/1352

Radlje – Radeljski prelaz

846681

Gozdna cesta Helbl – Buzenik Kapunar

6,160

347012

RS-704-Sp. Vižinga (finan. pres.
2021 – 2027)

1,417

Dobrava – Sp. Vižinga

0,7

846831, 846832

Pri skali (Aglomeracija 10991 – Zg.
Vižinga)

0,4

Pri skali

0,4

JP 846422

Gasilski dom -Gosak

Od gasilskega doma proti HŠ
Vuhred 83

0,1

JP 846121, JP 846122

Hudej - Podrzavnik

Hudej - Podrzavnik

0,55

Šifra ceste

Ime ceste

L-odseka (km)

Lokacija investicije

L-odseka investicije km

846461

Potočnik – odcep vrtec (finan. pres.
2021 – 2027)

0,170

Potočnik – odcep vertec

0,220

347021

Hmezad – Kričej – Reš – G1

2,5

Korant – Falant – Vodni park

0,6

346281

Samostanska ulica

9,869

Odcep Anželak - Klošter

0,2

846291

Zadružni dom – Žel. Postaja
Vuhred

0,340

Ob železnici

0,2

JP 846074

Remšniki – odcep Šentl (prenos
SKZG9

Hš Remšnik 1 do HŠ Remšnik 50

0,1

JP 846072, 846073

Odcep šola Remšnik, odcep
večstanovanjski objekt Remšnik

Cesta proti OŠ Remšnik in do
blokov

0,1

JP 846151

Kolar - Ribič

Zg. Kozji Vrh

0,600

0,55

UREJANJE LASTNIŠTVA OZ. NI SOGLASJA LASTNIKOV

0,600

TURIZEM V PANDEMIJI COVID - 19, ZA OBČINO RADLJE OB DRAVI IZZIV IN PRILOŽNOST
Globalna pandemija koronavirusa je povsem zaznamovala leto 2020, saj se je virus razširil po celotnem planetu in praktično povsem ohromil ustaljene
življenjske vzorce ljudi, vključno s preživljanjem prostega čas in potovanji. Kriza pa ponuja tudi priložnost za razmislek o primernosti trenutnih usmeritev
turističnega razvoja in predstavlja izziv, ki lahko privede do številnih novih oblik turistične ponudbe in razvoja posameznih turističnih destinacij. Aktivnosti
Javnega zavoda na področju turizma so se v letu 2020 prilagodile razmeram – strokovna delavka se je udeležila številnih spletnih srečanj, med drugim je
sodelovala tudi z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter vse deležnike na področju turizma ažurno seznanjala z ukrepi vlade. Povezovala se
s krovnimi organizacijami na področju turizma: Slovensko turistično organizacijo, Regionalno razvojno agencijo za Koroško, Mariborsko razvojno agencijo,
Partnerstvom za Pohorje, Turistično zvezo Slovenije in Konzorcijem »Slovenia Green Destination«. Javni zavod ŠKTM skupaj z Občino Radlje še naprej skrbi za
redne naloge na področju turizma. Na razpisu »Moja dežela, lepa in gostoljubna« so Radlje v letu 2020 prejele 2. mesto v kategoriji »mali kraji«. Ob pričetku
kopalne sezone nas je obiskala ekipa Radia Maribor, meseca avgusta smo gledalcem širom Slovenije skozi oddajo »Dobro jutro Slovenija« predstavili destinacijo
skozi naš zeleni biser, Vodni park, seveda s pomočjo številnih društev in posameznikov v kraju. Oktobra pa je na televizijski postaji Planet TV naš kraj gledalcem
predstavil župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik. Ugotavljamo, da je trenutna situacija tudi priložnost za turistični razvoj destinacije Radlje.
Obiskovalcem že ponujamo zeleno, neokrnjeno naravo, domačnost in lokalno ponudbo, brez masovnega prihoda turistov. Številna priznanja in nazivi pa so
zgolj potrditev, da je vizija razvoja turizma Občine Radlje prava, saj je že vseskozi usmerjena v trajnostno in zeleno doživetje v sožitju z lokalnim prebivalstvom.
Ob tej priložnosti vas vabimo tudi, da obiščete našo prenovljeno spletno stran na http://www.sktmradlje.si/.
Javni zavod ŠKTM 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.

Z A P I S N I K ZBORA OBČANOV VAS, KI JE
POTEKAL V SREDO, 13. NOVEMBRA 2019,
OB 19. URI V GOSTILNI ERJAVC.
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.

SPOŠTOVANI ČLANI KNJIŽNICE!
S 1. februarjem je knjižnica odprta po začasnem prilagojenem odpiralnem
času: od ponedeljka do četrtka od 10. do 17. ure in v petek od 10. do 15.
ure. Še nekaj časa ne bo možno samostojno izbirati gradiva na policah in
se zadrževati v knjižnici – do normalnega delovanja knjižnice nas loči še
kar nekaj številk in pogojev. Prav tako ob obisku veljajo vsi splošni ukrepi
za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom. Priporočamo tudi, da
si še vedno gradivo naročite vnaprej po spletu ali telefonu, da bo obisk
knjižnice čim krajši.
Vabimo vas, da nas pokličete, nam pišete in spremljate informacije na
naši spletni strani. Ostanite zdravi in v družbi dobrih knjig.
Knjižničarke Knjižnice Radlje ob Dravi

LITERARNI RAZPIS KOROŠKE OSREDNJE KNJIŽNICE DR. FRANCA
SUŠNIKA, KNJIŽNICE KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC, KNJIŽNICE
DRAVOGRAD IN KNJIŽNICE RADLJE OB DRAVI
MOJA ZGODBA: Kako smo nekoč brali
Od ponedeljka, 8. februarja, do torka, 20. aprila 2021
Ob praznovanju 60-letnice bralne značke, ki se je začela na Koroškem,
koroške knjižnice razpisujemo literarni razpis z naslovom MOJA
ZGODBA: Kako smo nekoč brali.
Svoje zgodbe lahko prispevajo tako odrasli kot osnovnošolci in
srednješolci, ki k spominjanju na to, kako so brali nekoč, nagovorijo stare
starše ali druge odrasle.
Prispevki naj obsegajo do 4500 znakov brez presledkov. Pošljete jih lahko
po pošti na naslov Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Na
gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem, na elektronski naslov nika.skudnik@
rav.sik.si ali jih oddate v svoji knjižnici. Najboljše bomo nagradili in
objavili v skupni publikaciji.
Knjižnica Radlje ob Dravi

HIGIENSKI ROBČKI IN KRPE ZA RAZKUŽEVANJE NE
SODIJO V STRANIŠČNO ŠKOLJKO!
Zaradi epidemije COVID-19 se je močno povečala uporaba vlažilnih
robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno uporabo, kar je
žal opaziti tudi v kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah.
Uporabnike opozarjamo, da vlažilni robčki in drugi higienski proizvodi
nikakor ne sodijo v straniščno školjko, temveč med mešane komunalne
odpadke (črna posoda), saj le-ti v kanalizacijskih sistemih povzročajo
zamašitve in možnost izpada delovanja naprav, ter povzročajo dodatne
stroške zaradi nepotrebne obremenitve zaposlenih v komunalnem
gospodarstvu, kar se bo na koncu odražalo tudi na višjem znesku na
položnici.
Hvala za razumevanje!
JP KIČ Radlje d.o.o.
JKP Radlje d.o.o.

Prisotni:
•
18 občank in občanov Vasi
•
mag. Alan Bukovnik, župan,
•
Robert Potnik - podžupan.
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:
•
informacija 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,
•
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:
•
Problem meteorne vode, ki prihaja iz gozda za HŠ Vas 37h;
ODGOVOR: S strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. smo dobili
odgovor, da je meteorna kanalizacija izvedena;
•
Problem preglobokih kanalet;
ODGOVOR: S strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. smo bili
obveščeni, da so kanalete standardne izvedbe in namenjene
odvajanju meteorne vode in preprečevanju zalivanje
stanovanjskega objekta. Zaradi ozkega cestišča se ne more
namestiti zaščitne ograje. Predmet odvodnjavanja pa je primerno
označen s prometno signalizacijo;
•
Problem meteornih voda v elektrarniškem naselju, izliv kanalizacije
v zaliv, organizirati sestanek s krajani elektrarniškega naselja, s
predstavniki JKP Radlje in JP KIČ Radlje d.o.o;
ODGOVOR: Javno podjetje KIČ Radlje d.o.o. nas je obvestilo, da so
projekti za izvedbo ureditve navedene problematike pridobljeni.
Trenutno čakajo še samo na izdajo soglasja za izvajanje del v
varovalnem pasu regionalne ceste od Direkcije za infrastrukturo;
•
na javni razsvetljavi na elektrarniškem naselju vidne žice;
ODGOVOR: navedeno je bilo sporočeno na Elektro Celje, kot
vzdrževalcu javne razsvetljave in je zadeva urejena;
•
vdori na cestišču Vas – Kojzekov most- Repič;
ODGOVOR: Se je uredilo v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v
porečju Drave – 3. sklop«;
•
ureditev javne razsvetljave od elektrarniškega naselja in do HŠ Zg.
Kozji Vrh 23;
ODGOVOR: Izvedba je v predlogu proračuna Občine Radlje ob
Dravi.
•
ureditev ceste in vodovoda do HŠ Št. Janž pri Radljah 1;
ODGOVOR: Glede ureditve lastništva ceste je sklenjena menjalna
predpogodba, katera menjava je uvrščena tudi v letni načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem občine; izvedba ceste je v
planu za leto 2021; izgradnja javnega vodovoda pa je predvidena
za finančno perspektivo 2021-2027;
Zbor se je zaključil ob 20.15 uri.
Mag. Alan Bukovnik
Župan Občine Radlje ob Dravi
Zapisal: Robert POTNIK

