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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

  ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

                  »ETNO MUZEJ RADLJE OB DRAVI – SLOVENIJA V MALEM« 

 

PREDLAGATELJ:  mag. Alan Bukovnik, župan 

 

 

GRADIVO PRIPRAVIL:  

 

 

DIOGENES d.o.o 

  

POROČEVALEC: Klara Cigler, občinska uprava 

  

PREDLOG OBRAVNAVAL: / 

  

PRAVNA PODLAGA: 16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi 

(MUV, št. 28/2016, 35/2017in 11/2019). 

  

OCENA STANJA:  
 

 

Na območju, ki je bilo do sedaj nepozidano, 

se bo izgradila turistična infrastruktura, ki nima 

podobnega predhodnika v širši regiji. Celotni 

predvideni stroški se nanašajo na novo javno 

infrastrukturo, ki bo dostopna vsem, tudi 

ranljivim skupinam. Novo oblikovani turistični 

produkti bodo vključevali vsebine že 

obstoječih turističnih znamenitosti v občini 

(Muzej Radlje, Vodni park, ipd.) v povezavi z 

novo zgrajenim Etno muzejem Radlje. Tako se 

bo celostno povezala celotna destinacija, 

tudi lokalni ponudniki in pridelovalci. 

  

RAZLOGI ZA SPREJEM:  Z izgradnjo Etno muzeja Radlje ob Dravi -  

Slovenija v malem namerava Občina Radlje 

ob Dravi ponuditi obstoječim in novim 

obiskovalcem v občini in regiji dodatno 

znamenitost in možnost dodatnega 

spoznavanja in doživljanja slovenske 

avtohtone različnosti. Produkt je tako 

zasnovan, da se ga obišče večkrat letno in 

povezan z lokalno skupnostjo, da bo tudi 

privabil nove goste z bivanjem v občini ali širše. 
 

 



PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: Neposredni cilj investicije je postavitev interaktivnega 

muzeja na prostem  »Etno muzej Radlje ob Dravi -  Slovenija v malem«, kjer se v izbranih 

območjih predstavijo regije/območja Slovenije s svojo tipično bivanjsko arhitekturo z 

avtohtonimi značilnostmi, biotsko avtohtone rastline in avtohtone živali.  

Projekt bo pripomogel k povečanju turistične atraktivnosti kraja. Pozitivne učinke lahko 

pričakujemo tudi na širšem področju razvoja podeželja, več turistov kot občina privabi, bolj 

se razvijajo dodatne ponudbe na kmetijah in zasebnikih. Omogočen bo tudi razvoj ostalih 

segmentov turistične ponudbe, ki je v občini že zdaj na visokem nivoju; podeželje, kulturno-

zgodovinska in etnološka dediščina, kultura, itd. 

Gradivo bo poslano naknadno. Rok za prijavo na razpis MGRT je bil, glede na samo 

zahtevnost projekta, izjemno kratek in je gradivo še v procesu izdelave. Rok za prijavo na 

razpis je 20.4.2022, do takrat potrebujemo potrjen DIIP, zato vključujemo točko na 21. redno 

sejo. 

 

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:  Gradivo je pripravil DIOGENES d.o.o.. Strokovne  službe 

menijo, da je dokument primeren. 

 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse 

občine za odločitev o izvedbi investicije. 

 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: Vrednost projekta je ocenjena na 2.484.859,40 z DDV, toliko 

sredstev bo morala Občina Radlje ob Dravi zagotoviti v občinskem proračunu v letih 2023 

in 2024. 40% upravičenih stroškov krije Občina Radlje ob Dravi, 60% je sofinancirano s strani 

Ministerstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »ETNO MUZEJ RADLJE OB DRAVI – SLOVENIJA V MALEM« v 

predloženem besedilu. 
 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi 

z investicijo. 

 

 

Pripravil: Klara Cigler, občinska uprava 

 

Pregledal: mag. Katja Burja Kotnik, Vodja urada za splošne zadeve in razvoj 

 

 

 

 

 

                                                                                          Župan 

                                                                              Občine Radlje ob Dravi 

                                                                                   Mag. Alan Bukovnik 

 

 

Priloge:  

- Povzetek DIIP-a  »ETNO MUZEJ RADLJE OB DRAVI – SLOVENIJA V MALEM« 

- Predlog sklepa 

 

 

 

 



 

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006,54/2010in 27/16) in 16. 

člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski 

svet Občine Radlje ob Dravi na svoji ___ redni seji, dne ______sprejel naslednji 

 

 

 

S K L E P 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) »ETNO MUZEJ RADLJE OB DRAVI – SLOVENIJA V MALEM« 

v predloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

 

 

Številka: 4110-0011/2022 

Datum:  

 

 

 

 

        Mag. Alan BUKOVNIK 

         ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

- Zadeva, tu (3x) 

- evidenca, tu 
 

 

 
 

  

 


