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OBRAZLOŽITVE 

NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE RADLJE OB DRAVI 
2021 – 2024 
(Rebalans II) 

 
 
Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) je obvezno sestavni del proračuna občine. 
Predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju 
investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta in sicer od 2021-2024, 
oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in 
projekte v občini.  
 
NRP je zelo pomemben dokument, saj predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se bodo 
sofinancirali iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V NRP so vključeni 
projekti, ki niso v naprej in direktno določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko 
občine. S tem dokumentom pa se v proračunsko načrtovanje vnaša komponenta dolgoročnega 
načrtovanja. 
 
V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne 
vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih- načrtovani izdatki 
proračuna za investicije in državne pomoči , ki so prikazani po: 
- posameznih projektih ali programih, 
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih 

letih in 
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 
 

Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje po področjih proračunske porabe in projektih, 
ter usklajuje za preteklo obdobje z dejansko realizacijo.  
 
Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je pomembna z vidika 
sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. V načrt razvojnih programov se uvrščajo tudi 
državne pomoči, ki so izdatki občine in ki pomenijo korist za prejemnika pomoči, ter mu tako 
zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje oziroma sofinanciranje 
programov, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (subvencije, poroštva…). 
 
V nadaljevanju sledijo obrazložitve projektov in aktivnosti Občine Radlje ob Dravi za obdobje 
2021-2024. 
 
Vse investicije, ki so financirane samo iz občinskega proračuna Občine Radlje ob Dravi in je 
zanje potrebno po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/2010 in 27/16), pripraviti 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), se šteje NRP in obrazložitve k NRP-ju, 
kot izvlečki iz DIIP-a. S potrditvijo NRP- ja so tako potrjeni tudi DIIP- i za te investicije.  
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

 

DVIG KOMPETENC IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE 

Predmet pogodbe je sofinanciranje projekta »Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe 

vodilne turistične destinacije Koroška«, ki ga izvaja RRA Koroška. Namen je vzpodbujanje 

razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine 

in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacija v Sloveniji. 

Osrednji del projekta in tudi finančno najobsežnejši del zajema t.i. digitalno inoviranje kulturne 

dediščine. Na podlagi slednjega bo razvit skupen turistični produkt »Dediščina kot navdih«, 

temelječ na kulturnem turizmu. Izvedenih bo več usposabljanj za izboljšanje kompetenc 

zaposlenih v turizmu in gostinstvu. Dolgoročni cilj je razvoj turizma in turistične ponudbe. 

Kratkoročni cilj je t. i. digitalno inoviranje kulturne dediščine.  

Stanje projekta: v izvajanju.  

 

RDO-AKTIVNOST SKUPNE PROMOCIJE KOROŠKE 

S ciljem izboljšanja prepoznavnosti in dviga kazalcev turistične uspešnosti Koroške regije ter 
na podlagi izkazanih potreb in s strani ponudnikov turističnih storitev ter lokalnih skupnosti 
podanih pobud za izvajanje skupnih marketinških aktivnosti, predlagajo na Regionalni razvojni 
agenciji Koroška d.o.o. izvedbo skupnega programa aktivnosti promocije Koroške regije v 
Sloveniji in na izbranih tujih trgih. 
Aktivnosti bodo okvirno zajemale predstavitve na turističnih sejmih in borzah, oglaševanja na 
spletu in v klasičnih medijih, izdelavo promocijskih materialov, izvedbe študijskih tur za 
predstavnike medijev in turističnih agencij. Predvideno je aktivno vključevanje v programe 
Slovenske turistične organizacije in drugih združenj.  
 
Temeljni cilji projekta so: 

- pospešitev razvoja turizma na Koroškem,  
- povečanje števila turistov na Koroškem,  
- zagotoviti izvajanje operativne, razvojne, distribucijske in promocijske funkcije na 

področju turizma v regiji. 
Stanje projekta: v izvajanju, gre za stalno nalogo. 
 

MREŽA KOLESARSKIH POTI V REGIJI 

Celovit projekt vključuje že obstoječi projekt »Dravska kolesarska pot«, v katerega so 
pogodbeno že vključene občine Dravske doline (brez Občine Ribnica na Pohorju). Pri projektu 
sodeluje Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o., s katero je bila sklenjena Pogodba o 
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skupnem pokrivanju stroškov vodenja projekta in izvedbe prve faze projektnega predloga 
»Prostorska umestitev in vodenje/koordinacija postopkov za ureditev/izgradnjo Dravske 
kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi v sklopu projekta Trajnostno 
upravljane porečja reke Drave«.  
Temeljni cilj: 

- koordinacija projekta z DRSI in občino; 
- koordinacija urejanja in označitve kolesarske povezave; 
- koordinacija urejanja lokacij informacijskih tabel in skupne grafične podobe; 
- navezovanje trase na lokalne turistične produkte in ponudnike; 
- postavitev informacijske infrastrukture. 

Stanje projekta: v izvajanju. 
 

DIGITALNA KOROŠKA-ZELENA, ZDRAVA IN VARNA 

Občina Radlje ob Dravi je podpisala Sporazum o sodelovanju pri prijavi na »Javni razpis za 

demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti« Ministrstva za javno 

upravo skupaj z Občino Ravne na Koroškem, Občino Prevalje, Občino Mežica, Občino Črna na 

Koroškem, Občino Dravograd, Občino Muta, Občino Vuzenica, Občino Podvelka, Občino 

Ribnica na Pohorju in Občino Mislinja.  

V sklopu investicije se načrtuje izvedba štirih demonstracijskih rešitev, ki bodo omogočile 

oblikovanje in delovanje pametne regije, ki bo svojim prebivalcem in obiskovalcem 

zagotavljala visoko kakovost življenja in odgovoren ter dolgoročno vzdržen odnos do okolja.  

Piloti so: 

▪ Spremljanje kakovosti zraka in (pitne) vode, 

▪ Turistične znamenitosti in povezane kolesarske poti, 

▪ Avtomatska identifikacija zabojnikov na terenu, 

▪ Aktiven življenjski slog z digitalizacijo in tekmovalnostjo. 

Stanje projekta: v pripravi je ponovni  Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja 

pametnih mest in skupnosti.  

 
 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

 

KRAJEVNA SKUPNOST RADLJE OB DRAVI 

Gre za tekoče investicijsko vzdrževanje v prostore, ki jih uporablja krajevna skupnost.  
Stanje projekta: v izvajanju.  
 

KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED 

Gre za tekoče investicijsko vzdrževanje v prostore, ki jih uporablja krajevna skupnost. 
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Stanje projekta: v izvajanju- gre za stalno nalogo.  
 

KRAJEVNA SKUPNOST REMŠNIK 

Gre za tekoče investicijsko vzdrževanje v prostore, ki jih uporablja krajevna skupnost. 
Stanje projekta: v izvajanju- gre za stalno nalogo.  
 

KRAJEVNA SKUPNOST SV. ANTON NA POHORJU 

Gre za tekoče investicijsko vzdrževanje v prostore, ki jih uporablja krajevna skupnost. 
Stanje projekta: v izvajanju- gre za stalno nalogo.  
 
 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske             

uprave 

 

NAKUP OPREME  

Planirana sredstva so namenjena nabavi najbolj potrebne opreme v občinski upravi. 
Stanje projekta: v izvajanju- gre za stalno nalogo.  
 

CENTER RADLJE 

Gre za notranjo obnovo Centra Radlje, v katerega se je preselila knjižnica Radlje ob Dravi, ki je 
s tem pridobila večje prostore. S tem so pridobili tako uporabniki in zaposleni, saj se knjižnica 
nahaja v središču mesta in je z dvigalom tudi lažje dostopna. Prejšnja knjižnica je bila v 
najemnih prostorih, novi prostori pa so v lasti občine.  
Dolgoročni cilj je obnova stavbe, ki je v lasti občine. Kratkoročni cilj je povečanje dostopnosti 

knjižničnih storitev vsem uporabnikom. 

V letu 2022 je v planu montaža klimatov in sanacija strehe.  

Stanje projekta: v izvajanju, objekt je v uporabi. 

 
 

SKLADIŠČNI PROSTOR JP KIČ 

Sredstva so se namenila za ureditev prostora za skladiščenje različnih materialov (sol, pesek). 

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

OBJEKT KOROŠKA CESTA 11 

Gre za obnovo objekta na Koroški cesti 11. Dolgoročni cilj je obnova stavbe, ki je v lasti občine. 

Kratkoročni cilj je ureditev prostora za izvajanje različnih dejavnosti. 

V objekt Koroške ceste 11 se je preselil tisti del projekta Sadjarski center Radlje ob Dravi, ki bi 

moral biti izveden v Dvorcu, vendar zaradi nestrinjanja Zavoda za varstvo kulturne dediščine z 

vsebino projekta to ni bilo mogoče. Potrebno je bilo poiskati novo lokacijo in to je objekt na 



 

OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 

 

10 
 

Koroški cesti 11. Ker je objekt dotrajan, je bilo potrebno urediti napeljave (elektro vodi, 

vodovod, kanalizacija).  

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

KOZOLEC DOBRAVA 

V okviru projekta »Sadjarski center Radlje ob Dravi« se je na novo lokacijo prestavil kozolec 

toplar, ki je vrsto let stal na Maistrovi ulici. Sredstva so namenjena izgradnji komunalnih vodov, 

da se bodo v kozolcu lahko izvajale vsebine, ki so zastavljene. 

Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji 

so izvajanje različnih vsebin v kozolcu.  

Stanje projekta: v izvajanju.  

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

POŽARNA TAKSA (ZA GASILSKO OPREMO) 

Sredstva požarne takse so namenjena za nabavo gasilske opreme. 
Stanje projekta: v izvajanju- gre za stalno nalogo.  
 

NABAVA GASILSKIH VOZIL 

Zajema stroške plačila gasilskih vozil PGD Vuhred in PGD Radlje ob Dravi. 
Stanje projekta: v izvajanju- gre za stalno nalogo.  

 

GRADNJA GASILSKEGA DOMA 

Planirana sredstva so namenjena za stroške investicije izgradnje gasilskega doma v Radljah ob 
Dravi. 
Stanje projekta: objekt ima pridobljeno uporabno dovoljenje in je v uporabi.  
 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

 

ODKUP KOZOLCA TOPLARJA NA MAISTROVI ULICI 

Občina je v lastnino pridobila kozolec, ki je po Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi naveden kot kulturni spomenik. 
Kozolec je bil iz lokacije na Maistrovi ulici prestavljen na novo lokacijo. Del kozolca bo 
namenjen preši in drobljenju sadja (protokolarni del) s prikazom dejavnosti predelave sadja, 
drugi del pa bo zastekljen in namenjen tehnični dediščini – starodobniki. 
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Dolgoročni cilj je obnova kozolca, ki pomeni kulturno dediščino in ohranjanje kulturne 
dediščine našim zanamcem. 
Kratkoročni cilj je povečanje turistične atraktivnosti in ustvarjanje novih lokalnih produktov v 
občini.  
Stanje projekta: kozolec prestavljen na novo lokacijo.   
 

CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI-MUZEJ 

Program zajema obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji 
so vzdrževanje obstoječih kulturnih spomenikov v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, Območne enote Maribor. Kazalnik: vzpostavitev centra gozdarstva in sonaravnega 
gozdarjenja v Dvorcu Radlje v Dvorcu Radlje. 
 
Stanje projekta: v letu 2022 se bo odstranil del pri Dvorcu na namen postavitve Paviljona. 
Nadaljevanje projekta sledi v letu 2023. 
 

CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI-PAVILJON 

S centrom želimo preseči tradicionalna nasprotja med pridobitnimi interesi lastnikov gozdov 

in eksistenčnimi potrebami gozdnega ekosistema. Prvi cilj projekta je zgraditi Center 

sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi - paviljon. Glavni del načrtovanega novo 

zgrajenega objekta predstavlja razstavni prostor s pomožnimi prostori za osebje (pisarna, 

čajna kuhinja in sanitarije). Cilj projekta je tudi izvedba okoljevarstvenih dogodkov, delavnic in 

izobraževanj, ki bodo predstavljale zgolj začetek poslanstva, ki ga bo kasneje izpolnjeval CSG, 

ko bo samostojno zaživel. 

 

V idejni zasnovi center: 

a) Organizira razvoj novih znanj za trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi in jih 

prenaša na upravljalce, na lastnike gozdov in ozavešča javnost o pomenu rabe gozda.  

b) Razvija interdisciplinarna znanja o gozdnem ekosistemu ter jih implementira s praktičnimi 

delavnicami, izobraževanji in delovno prakso za mlade. 

Aktivnosti projekta bodo razdeljene na več sklopov: 

- izgradnja CSG – paviljona, 

- naravovarstveni pedagoški in andragoški program v okviru otvoritve CSG – paviljona, 

- naravovarstvena predavanja, 

- izobraževalne delavnice z ekskurzijo v gozdove, 

- čistilna akcija. 

Stanje projekta: Podpisana je pogodba z  Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo o 

sofinanciranju operacije »Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi«. 
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SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA 

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. Območje se nahaja južno 
od Mariborske ceste, in sicer okoli Center Radlje (območje FDO) ter na južnem parku.  
Aktivnosti projekta so naslednje: 

- gradbena dela in urbana oprema (Sanacija degradiranega območja, I. FAZA - del 
aktivnosti Sklopa B.), 

- izvedba festivala »Radlje se igra« , 
- izvedba igrice za otroke – nakup odsevnih trakov s tiskom.  

 
Cilj ureditve je  vzpostavitev atraktivnega in hkrati nadstandardnega prostora za pešce, ki bo 
služil povabilu ljudi k razmisleku, da za premagovanje vsakodnevnih poti znotraj urbanega 
središča občine pogosteje izberejo hojo. Ukrep se izvede z namenom izboljšanja pogojev za 
pešce, kolesarje (večja prehodnost in dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje povezav, 
povečanje širine površin) in za ranljive skupine – invalide (invalidom prijazno urbano območje). 
Stanje projekta: Podpisana je pogodba z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo o 
sofinanciranju operacije »Sanacija degradiranega območja«. 
 

KREPITEV SAMOOSKRBE IN KRATKIH DOBAVNIH VERIG 

Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane 

ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila 

raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v 

razvoj novih produktov. Program obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev s 

kakovostno hrano, dvig prepoznavnosti podeželja in trženju dobrin podeželja. 

Stanje projekta: v izvajanju.  
 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

 

LOKALNI ENERGETSKO PODNEBNI NAČRT 

V današnjem času dobiva tematika povezana z energijo vedno večji pomen, zato je za lokalne 

skupnosti nujno potrebno energetsko načrtovanje. Občina Radlje ob Dravi v skladu z 

zakonodajo in glede na finančne zmožnosti skrbi za učinkovito rabo energije in rabo 

obnovljivih virov energije, saj je to pot trajnostnega razvoja občine. Veliko pozornost namenja 

širjenju informacij in znanja tako v javnem kot zasebnem sektorju.  

Stanje projekta: projekt je v fazi načrtovanja.  
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

KOLESARSKA POVEZAVA RADELJ OB DRAVI Z NASELJEM VAS 

Radlje ob Dravi kot medobčinsko središče imajo pomembno vlogo zagotavljanja javnih in 

drugih funkcij ostalim občinam v dravski dolini. Dnevna migracija med Radljami ob Dravi in 

ostalimi kraji v Dravski dolini lahko poteka varno le z motornim prometom ali javnim potniškim 

prometom. Za vzpostavitev uporabe alternativnih oblik prevoza bi bilo potrebno zagotoviti 

ustrezno kolesarsko infrastrukturo, ki bi omogočala tudi bolj trajnostno obliko prevoza ima 

pozitivni vpliv tudi na zdravje in splošno počutje prebivalcev.   

S projektom se je občina prijavila v Dogovor za razvoj Koroške regije. 

Cilji projekta so: 

- izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, 

- izboljšanje okolja in zdravja prebivalcev, 

- izboljšanje kakovosti bivanja, 

- izboljšanje podobe občin in regij, 

- izboljšanje pogojev za razvoj turizma, 

- izboljšanje regijske povezanosti in celovitosti, 

- zagotoviti neprekinjeno, neposredno, varno udobno in privlačno kolesarsko 

infrastrukturo za zagotovitev povezave Radelj ob Dravi z naseljem Vas. 

Stanje projekta: Občina Radlje ob Dravi je z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala Pogodbo 

o sofinanciranju  operacije: »Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas«. 

 

AVTOBUSNE POSTAJE 

Program zajema skrb za varnosti na cestnem omrežju v občini. Dolgoročni cilji podprograma 
so zagotavljanje in izvedba aktivnosti za večjo varnost uporabnikov javnega prometa. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so zagotovitev opreme na cestiščih.  
Stanje projekta: v letu 2022 je predvidena ureditev avtobusne postaje na HE Vuhred.  
 

INV. VZDRŽ. LC 347041 G1-ŽUPANK-IŽEK-PAVLI 

Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Kazalniki: urejeno 
cestišče. 
Investicija je zajemala protiprašno zaščito pri kmetiji Ižek. 
Stanje projekta: zaključeno.  
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INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ-POŽEK) 

Cestišče je nujno potrebovalo odvodnjavanje in preplastitev, da več ne bo makadamske 

izvedbe in uničevanja s strani vremenskih prilik. 

Investicija v projekt je nujna, saj lahko le z ustrezno sanacijo in rekonstrukcijo zagotovimo 

nemoten in varni promet na odseku ter možnost nadgradnje v javnem življenju in družbi. 

Saniral se je odsek ceste v dolžini cca. 2.200m. 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. 
Kratkoročni izvedbeni cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. 
Kazalniki: urejeno cestišče v dolžini 2.200m. 
Stanje projekta: zaključeno. 

 

REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST 2021 

V postavko so se združile investicije: 

- rekonstrukcija lokalnih cest v Vuhredu (JP 846361 Novak-Strmšnik in odsek ceste med 

gasilskim domom in Gosakom); 

- rekonstrukcija JP Kolar-Ribič; 

- rekonstrukcija JP 846121 G1-Hudej- Podrzavnik- Snežič- Tumpl in JP 846122 (Hudej- 

Podrzavnik) pri Hudeju; 

- Sv. Trije Kralji-Sp. Kravtič-Sitar. 

Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 
cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest.  
Stanje: v izvajanju.  

 

PROTIPRAŠNA UREDITEV ODSEKA HERK-NOVAKOVA KOČA 

Program zajema vzdrževanje omrežja mobilnosti na lokalnem nivoju. Dolgoročni cilji 

podprograma so zagotovitev upravljanja in vzdrževanja lokalnih cest. Kratkoročni izvedbeni 

cilji so vsakoletne aktivnosti za vzdrževanje in sanacijo lokalnih cest. Protiprašno se je uredil 

odsek ceste Herk-Novakova koča.  

Stanje projekta: zaključeno. 
 

13029004 Cestna razsvetljava 

 

IZGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE 

V občini Radlje ob Dravi se je v  2021 postavil dodatni kandelaber na cerkvenem trgu, ki 
osvetljuje plato pred cerkvijo. V okviru koncesije se bo uredila javna razsvetljava na območju 
Hmeline in Vasi ter nova razsvetljava na sakralnih objektih (Cerkev sv. Pankracija na Radelci, 
Cerkev sv. Treh Kraljev, Cerkev sv. Antona Padovanskega na Sv. Antonu na Pohorju, Cerkev sv. 
Jurija na Remšniku, Cerkev sv. Lovrenca v Vuhredu in Cerkev sv. Mihaela v Radljah ob Dravi). 
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V letu 2022 se bo uredila javna razsvetljava na naslednjih lokacijah: 

• Vuhred - Gasilski dom – Torbar, 

• Ureditev Pavlič – Smolar, 

• Ureditev JR med HŠ Vuhred 53 in 61, 

• Zg. Kozji vrh proti Tertineku , 

• Partizanska pri Krapežu, 

• dodatna luč (ulica pod Perkolico). 
 
V letu 2023 pa se bo uredila javna razsvetljava na naslednjih lokacijah: 

• Pri Skali pri HŠ 21, 

• Naselje Samostanska, 

• Cesta proti Županku (HŠ Št. Janž pri Radljah 75 - 74). 
Stanje projekta: v izvajanju. 
 

14 GOSPODARSTVO 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

 

POSLOVNA CONA »PUŠNIK« 

Projekt je bil prijavljen v Dogovor za razvoj Koroške regije za sofinanciranje vlaganj v 
ekonomsko-poslovno infrastrukturo.  
Pri Poslovni coni »Pušnik« se je izvedla dograditev poslovne cone oz. že obstoječe 

infrastrukture. Poslovna cona ni imela vse potrebne infrastrukture, ki bi omogočala normalno 

delovanje cone. Problem je bil v cestni povezavi, ker so se že dlje časa spopadali s težavo 

povečanega cestnega prometa na Obrtniški ulici, ki se nato proti zahodu nadaljuje v 

Mariborsko in Maistrovo ulico, na vzhodu pa preide v obvoznico. Omenjena ulica deli dvorišče 

enega podjetja, kjer se vsakodnevno intenzivno izvajajo prehodi z viličarji, nakladanje in 

obračanje tovornih vozil, prehodi zaposlenih. Prav tako je v poslovni coni primanjkoval 

ustrezen prostor za obračanje tovornih vozil, ki dostavljajo oziroma odvažajo tovor za podjetja 

na lokaciji. Zaradi prostorske stiske so morali obračati kar na cesti oziroma na tujih zemljiščih.  

V izogib omenjenim težavam je bila potrebna investicija v »Poslovno cono »Pušnik««, da se na 

omenjenem območju uredi ustrezna struktura cestne infrastrukture, ki bi zmanjšala nevarnost 

za nesreče in olajšala delo podjetnikov. 

Osnovni cilji investicije so bili: 

• odkup zemljišč,  

• dostopna cesta v Poslovno cono »Pušnik«, 

• ureditev cest v Poslovni coni »Pušnik«, 

• odvodnjavanje padavinskih voda za omenjene ceste, 
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• javna razsvetljava v Poslovni coni »Pušnik«, 

• ustvarjanje 6,87 novih delovnih mest (s strani podjetij, ki so že prisotna v coni). 
 

Stanje projekta: potreben je še odkup brežin, ki so nastale zaradi novozgrajene ceste.  
 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

NAŠA DRAVA 

Cilj operacije je obogatiti dogajanje na in ob strugi reke Drave v sozvočju s naravovarstvenimi 

standardi.  V okviru aktivnosti bodo predstavljene možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke, 

organiziralo se bo izobraževanje za varno plovbo in odnos do narave, prav tako bodo 

izpostavljen vsebine, kot so izpiranje zlata, splavarjenje, glažutarstvo,  gospodarstvo, 

zgodovina čolnarjenja in pravic uporabe, rabe in prehoda čez  reko Dravo ter podobne, v večini 

primerov že zamrle aktivnosti na in ob strugi reke. Eden od namenov skupne operacije je 

mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih uspešnih partnerstev, 

izmenjave znanj implementacije le teh na druga območja, ogledov dobrih praks, team 

buildinga partnerstva in vzpostavitev skupnega športno naravovarstvenega programa, ki ima 

potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Za potrebe odličnega raznolikega 

športno - rekreacijskega produkta je potrebno na slovenski strani zagotoviti osnovno urbano 

infrastrukturo. Dolgoročni cilj je razvoj turizma ob reki Dravi in vzpostavitev mednarodnega 

sodelovanja. Kratkoročni cilj je razvoj ponudbe in športnih aktivnosti ob reki Dravi.  

Sredstva so se povišala zaradi višjih stroškov pri izdelavi in postavitvi informacijske table.  

Stanje projekta: zaključeno.  
 

ŠIRITEV VODNI PARK 

V skladu s prostorskim aktom se bo na območje Vodnega parka postavil kozolec, ki bo služil 

kot prostor, kjer se bodo odvili različni dogodki. V letu 2021 je bil izveden odkup in demontaža 

kozolca, v letu 2022 pa bo kozolec postavljen na omenjeno lokacijo. 

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 

REGIJSKO ODLAGALIŠČE ODPADKOV KOCEROD 

Koroški center za ravnanje z odpadki pokriva 12 občin (74.077 prebivalcev): Črna na Koroškem, 
Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, 
Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica. Namen skupnega projekta občin je zagotoviti 
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evropsko primerljivo ravnanje z odpadki iz gospodinjstev in zaščititi okolje pred škodljivimi 
vplivi neustreznega odlaganja odpadkov ter tako izboljšati kakovost življenja svojih občanov. 
Dolgoročni cilji projekta so:  

• zmanjšali količino odloženih odpadkov v okolju, 

• zmanjšali količino nastalih toplogrednih plinov, 

• zmanjšali količino emisij v okolje,  

• z gradnjo in obratovanjem se bodo pojavile možnosti novih delovnih mest. 
Kratkoročni cilji so investicije v objekte in opremo. 
 
Stanje projekta: v izvajanju.  
 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 

VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE 

Sredstva so namenjena za nujna intervencijska in vzdrževalna dela , ki se pojavijo na obstoječi 

kanalizaciji.  

Staje projekta: v izvajanju. 

 

AGLOMERACIJA 10991 ZG. VIŽINGA-RADLJE OB DRAVI 

Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014−2020, 6. prednostne osi: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje 
učinkovite uporabe virov, Prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev 
pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo 
države članice in ki presegajo te zahteve, Specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi 
izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.  
Dolgoročni cilj je zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, varovanje in 
zaščita vodnih virov in sanacija virov onesnaževanja iz naselij. Kratkoročni cilj je izgradnja 
manjkajočega kanalizacijskega sistema, s čimer se bo izboljšala kakovost površinskih in 
podzemnih voda in izboljšali življenjski pogoji prebivalstva. V letu 2021 so zagotovljena 
sredstva za projektno dokumentacijo. Izvedba sledi v letih 2022 in 2023. 
Stanje projekta: Občina Radlje ob Dravi je 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«. 

1504 Upravljanje in nadzor vodih virov 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

 

UREDITEV VODNIH BREŽIN-VODOTOKI 

Sredstva v letu 2021 so se namenila za sanacijo mostu čez potok Huda luknja, ki je bil v višini 

50% sofinanciran s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Ureditev zaledih vod na polju 
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v Vuhredu, kjer prihaja do razlivanja zalednih vod čez cesto v smeri stanovanjskih hiš, se bo 

izvedla v letu 2022. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

 

GEODETSKE STORITVE 

Sredstva so namenjena izvajanju geodetskega dela za potrebe občine, kot so odmere cest, 

postopki ureditve mej  in  parcelacij. Urejene zbirke geodetskih podatkov bodo omogočale 

izvajanje storitev, povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri zemljiščih, izvajanje 

množičnega vrednotenja nepremičnin, podporo urejanju prostora, izvajanju zemljiške politike, 

omogočale učinkovito upravljanje z nepremičninami ipd. 

Stanje projekta: v izvajanju- gre za stalno nalogo.  
 
16029003 Prostorsko načrtovanje 
 

PROSTORSKO NAČRTOVANJE 

Prostorsko načrtovanje zajema stroške priprave prostorskih dokumentov občine ter načrte in 

projektno dokumentacijo predvidenih investicijskih projektov. Cilji so načrtovanje prostorskih 

načrtov,  usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za 

določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnova gospodarske 

javne infrastrukture lokalnega pomena. Cilj je prav tako priprava oziroma sprememba OPN, 

zaradi ciljev urejanja prostora, prikazom stanje prostora, poročila o prostorskem razvoju, 

zahtevah nadrejenih prostorskih aktov.  

Stanje projekta: v izvajanju- gre za stalno nalogo.  
 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Sredstva so namenjena za stroške izdelave projektne dokumentacije. Potrebe v prostoru so 
lastne potrebe občine, potrebe nosilcev urejanju prostora in zasebne potrebe. Odlok o 
občinskem prostorskem načrtu je osnova za izdajo gradbenih dovoljenje v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev ter določajo pogoje za izvedbo drugih posegov v prostor. Projektna 
dokumentacija pa je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor. 
Stanje projekta: v izvajanju- gre za stalno nalogo.  
 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

 

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE 3. SKLOP 

Operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 
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»Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor 
za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po 
naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«. 
Operacija predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na 
območju občine. Obsega nadgradnjo obstoječih vodooskrbnih sistemov znotraj posameznih 
občin in njihovo povezavo v funkcionalno celoto. V sklopu celotne operacije bo izvedena 
avtomatizacija in daljinski nadzor oz. telemetrija novo zgrajenih in obstoječih objektov.  
Kazalnik: novogradnja vodovodnega sistema. 
Pri projektu sodelujejo Občine: Radlje ob Dravi, Dravograd, Vuzenica, Muta in Podvelka.  
Z izvedbo operacije bodo doseženi naslednji splošni cilji: 

- Zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na območju občin; 
- Izboljšanje javne oskrbe  s pitno vodo ter s tem zagotovitev boljše in varnejše oskrbe s 

pitno vodo za prebivalce; 
- Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodnih sistemov z zagotovljenim 

monitoringom. 
Operacija prispeva k doseganju specifičnega cilja: »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo«. Kazalnik: število dodatnih prebivalcev, ki bodo deležni boljše oskrbe s 
pitno vodo. 
Stanje projekta: v izgradnji. 
 

INV. VZDRŽEVANJE VODOVODOV 

Sredstva v letu 2021 in 2022 so namenjena za stroške vzdrževanja vodovodov v občini. 
V letih 2021 se je izvedla izgradnja vodovoda na Grajski poti. V letu 2022 je predvidena 
izgradnja vodovoda na Vasi, izgradnja priključkov na Remšniku, da bo občanom omogočen 
priklop na novi vodovod. Prav tako je v letu 2022 predvidena izgradnja vodovoda na cesti 
Hudej-Podrzavnik in vzdrževalna dela  v Vrtni in Šarhovi ulici.  
Stanje projekta: v pripravi. 
 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ 

Sredstva v letu 2021 so bila namenjena na ureditev poti do korita z vodo v Vuhredu in za 

projekt »Virtualna svečka«. 

V letu 2022 pa bo sredstva namenjena postavitvi 2 žarnih zidov, in sicer v Vuhredu in v Radljah 

ob Dravi ter za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo opornega zidu in stopnišča na 

pokopališču Remšnik. Prav tako je v pripravi ideja zasnova za ureditev prostora za raztros 

pepela. 

Stanje projekta: v pripravi. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 
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MOTORIK PARK 

Ena od možnosti za krepitev gibčnosti, ravnotežja in koordinacije so parki za motoriko. 

Sredstva so namenjena za pripravo idejne zasnove za postavitev gibalnega parka. 

Stanje projekta: v pripravi. 

 

VEČGENERACIJSKI URBANI ŠPORTNI PARK RADLJE 

Investicija bo potekala na parcelni št.  35/3, k.o. 805 - Dobrava. Okvirni obseg investicije 

vključuje:  Homerjevo stezo (mehka in prijazna tekaška podlaga), naprave za razgibavanje in 

telovadbo, kolopark, namizni tenis-otok, večnamenski podest, postaje za disc golf, naprave za 

starostnike in invalide. 

Cilji in pomen operacije:  

- zagotavljanje ustreznih pogojev za uresničevanje javnega interesa na področju športa, 

- zagotavljanje prostorskih pogojev za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov,  

- omogočanje izvajanja letnega programa športa na tem območju (rekreacija, šport otrok in 

mladine, kakovostni in vrhunski športa, organizacija različnih prireditev.                  

- izboljšanje pogojev za športno rekreacijo. 

Stanje projekta: v izvajanju.  

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

 

GRADNJA STANOVANJ ZA STAREJŠE-PRISOJA 

Sredstva so namenjena za kritje stroškov sodelovanja oz. potrebne dokumentacije Občine za 

gradnjo stanovanj za starejše.     

Stanje projekta: v pripravi. 

 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

 

UPRAVLJANJE STANOVANJ 

Program zajema vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj ter začasnih bivalnih enot za 
reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. 
Cilji so zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj, odplačevanja dolgoročnega kredita pri 

stanovanjskem skladu, zagotavljanje stroškov upravljanja in rednega vzdrževanja občinskih 

stanovanj, izvedba vzdrževalnih del in obnove po letnem planu, zagotovitev sredstev za 

rezervni sklad. 

Stanje projekta: v izvajanju- gre za stalno nalogo.  
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 

zemljišča) 

16069002 Nakup zemljišč 

 

NAKUP ZEMLJIŠČ 

Pridobivanje stvarnega premoženja pomeni prenos lastninske pravice na samoupravno 

lokalno skupnost. Obsega nakupe stavbnih zemljišč z namenom, da se izvrši odkup tistih 

zemljišč, ki jih občina potrebuje za gospodarski razvoj, področju komunalnega opremljanja, 

komunalne infrastrukture ter povečevanja fonda gradbenih parcel in zaokroževanja obstoječih 

gradbenih parcel. S tem se omogoči ohranjanje in povečevanje stvarnega premoženja stavbnih 

zemljišč v Občini Radlje ob Dravi. Posebej je potrebno poudariti pridobivanje stavbnih zemljišč 

v območjih, za katere je sprejet prostorski akt oz. je sprejem tega akta predviden, saj na takšen 

način omogočamo Občini Radlje ob Dravi dovolj odprtih možnosti pri izvedbi konkretnih 

projektov. Cilji so zagotavljanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo načrtovanih investicij. 

Stanje projekta: v izvajanju- gre za stalno nalogo.  
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

 

UREDITEV PARKIRIŠČA IN DOVOZNE POTI PRED ZD RADLJE OB DRAVI 

Sredstva so namenjena za  izvedbo investicije razširitev parkirišča pred Zdravstvenim domom 

Radlje. 

Stanje projekta: v pripravi. 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

 

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE 

Arheološke raziskave so potekale vzporedno z urejanjem cerkvenega trga pri projektu 

»Vzpostavitev skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve na 

območju cerkvenega trga v naselju Radlje ob Dravi« pred cerkvijo sv. Mihaela in župniščem v 

Radljah ob Dravi, ki leži v območju lokalnega spomenika, za katerega velja varstveni režim, 

določen v Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 

občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 21/95-169, 6/2006-93). Arheološki 

potencial najdišča se je preverjal ob ročnem in strojnem izkopu, kjer so bile na globini od 5-



 

OBČINA RADLJE OB DRAVI 
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 

 

22 
 

180 cm odkrite ostaline človeških skeletnih ostankov nekdanjega cerkvenega pokopališča, 

lončenine in kovinski predmeti. Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim 

zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji so vzdrževanje obstoječih kulturnih spomenikov 

 

SADJARSKI CENTER RADLJE OB DRAVI 

Program zajema vzpostavitev sadjarskega centra Radlje ob Dravi in obnovo in vzdrževanje 
objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi. Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne 
dediščine našim zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji so vzdrževanje obstoječih kulturnih 
spomenikov v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote 
Maribor. Kazalnik: odkup, prestavitev in obnova kozolca, ki sedaj stoji na Maistrovi ulici in 
ureditev prostorov za potrebe izvajanja Sadjarskega centra v objektu, ki stoji na Koroški cesti 
11. Projekt se izvaja med leti 2019-2021. Sofinanciranje se vrši iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja – EKSRP. 
Stanje projekta: v izvajanju.  
 

OBNOVA KALVARIJE IN MARIJINEGA ZNAMENJA V RADLJAH 

Program zajema obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem. Kratkoročni izvedbeni cilji 
so vzdrževanje in ohranjanje tradicije na podeželju. Kazalnik: obnova kipov Kalvarije in okolice 
ter Marijinega znamenja v Radljah v skladu s Programom konservatorsko-restavratorskih 
posegov Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor.  
Stanje projekta: pričetek obnove Marijinega znamenja, ki bo traja 4 leta.  
 

1803 Programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

 

KNJIŽNICA NAKUP KNJIG 

Sredstva so namenjena za nakup knjig v Knjižnici Radlje ob Dravi. 
Stanje projekta: v izvajanju.  
 

ČEBELA BERE MED 

S projektom ČEBELA BERE MED bodo investitorji / partnerji v projektu kandidirali na Javni 

razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje projektov 

sodelovanja LAS. Z uspešno kandidaturo bi pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 85% upravičenih stroškov, to je neto stroškov projekta. 

Knjižnico Radlje ob Dravi je potrebno opremiti z ustrezno opremo.  Z nakupom prenosnih 

računalnikov bo knjižnica izboljšala izrabo IKT opreme v smislu premičnosti in fleksibilnosti, 

ker bo lahko določene aktivnosti izvajala na lokaciji, ki bo trenutno najustreznejša večini 

udeležencev, ki se bodo v dejavnosti želeli vključiti. Dolgoročni cilj je skladen razvoj podeželja 

in urbanih območij, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja in urbanih območij 

za boljšo gospodarsko in socialno vključenost, izboljšati možnost dostopa podeželskega 
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prebivalstva do osnovnih storitev, infrastrukture. Kratkoročni cilj je je opremiti prostore 

knjižnice Radlje ob Dravi z ustreznim pohištvom in računalniško opremo, s čimer se bo 

uresničeval javni interes na področju kulture, varovanja okolja in izobraževanja. 

Sredstva na postavki so se povišala, saj je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nakup 

računalniške opreme. 

Stanje projekta: v izvajanju.  

 

1804 Podpora posebnim skupinam 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 

 

MLADIM PRIJAZNA OBČINA 

Osnovna šola Radlje ob Dravi bo sredstva namenila za nakup računalniške opreme.  

Cilj projekta je predvsem razvoj računalniških kompetenc pri učencih in izboljšanje delovnih 

pogojev.  

Stanje projekta: v izvajanju. 

19 IZOBRAŽEVANJE 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

 

PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB DRAVI 

Občina Radlje ob Dravi je pristopila k projektu »Prizidek k Vrtcu Radlje ob Dravi«, ker se sooča 
s prostorsko stisko, ki jo utrpijo otroci, ki so vpisani v vrtec in otroci, ki zaradi prezasedenosti 
sploh ne dobijo mesta v njem. Tako bo projekt zagotovil več prostora, kar pomeni več vpisanih 
otrok in manj otrok na čakalni listi za vpis. Dolgoročni cilj je razširiti javno vzgojno 
izobraževalno infrastrukturo, ki bo nudila možnost za vpis otrok v vrtec vsem staršem, ki 
povprašujejo po teh javnih vzgojno izobraževalnih storitvah, predvsem za zagotavljanje enakih 
možnosti in socialne vključenosti. Kratkoročni cilj je zagotavljanje ustreznih prostorskih 
standardov in normativov. 
Kazalniki: S projektom bomo zagotovili 3 igralnice z garderobami in sanitarijami ter 

komunikacijske vezi (hodniki). 

Stanje projekta: čaka se na sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o zagotovitvi 

dodatnih sredstev za izgradnjo prizidka. Investicija bi se izvedla v letih 2022 in 2023. 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

 

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ RADLJE 

Sredstva v letu 2021  so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na objektu šole in za 

postavitev nadstreška.  
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V letu 2022 pa se zaključuje ureditev parkirišča pri podružnični šoli Vuhred in zamenjava 

strešne kritine na podružnični šoli Remšnik.  

Stanje projekta: v pripravi. 

 

1905 Drugi izobraževalni programi 

19059002 Druge oblike izobraževanja 

 

ŠKTM – ŠPORTNA DVORANA 

Sredstva v letu 2021 so se namenila za vzdrževanje sončne elektrarne (elektrarna se je očistila 

in ponovno montirala pločevina pri elektrarni, izvedla se je nova podloga, sanirala so se tla na 

platoju s strešno folijo ter popravilo strešne kritine na tem delu) . 

Stanje projekta: v izvajanju. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 

SOKOLSKI DOM-PREPLET VSEBIN SKOZI ZGODOVINO IN SEDANJOST  

Program zajema obnove in vzdrževanje objektov kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi 
in vnos vsebin za ranljive skupine, kar pomeni tudi zagotavljanje infrastrukture za socialno 
šibke skupine prebivalstva. Dolgoročni cilji so ohranjanje kulturne dediščine našim zanamcem 
in ohranjanje prebivalstva v lokalnem okolju. Kratkoročni izvedbeni cilji so vzdrževanje 
obstoječih kulturnih spomenikov v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
Območne enote Maribor. Kazalnik: obnova objekta na Prisoji in vnos vsebine varstveno 
delovnega centra za odrasle osebe. 
Investicija se je v letu 2021 zaključila. Dodatno so se sredstva namenila še za nakup klim in 
žaluzij. 
Stanje projekta: zaključeno. 
 
 
 


