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ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »ZAŠČITA
RADELJ OB DRAVI PRED NEVARNOSTMI PADAJOČEGA KAMENJA«
PREDLAGATELJ:

mag. Alan Bukovnik, župan

GRADIVO PRIPRAVIL:

Skupni organ Koroške

POROČEVALEC:

Predstavnik Skupnega organa Koroške

PREDLOG OBRAVNAVAL:

/

PRAVNA PODLAGA:

Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. L. RS, št
60/2006,54/2010in 27/16) in 16. člen Statuta
Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016,
35/2017 in 11/2019).

OCENA STANJA:

Ker se v zadnjem času vse več skalnih podorov
oz. padajočega kamenja pojavlja tudi v
območju občine Radlje ob Dravi, je potrebno
za zaščito infrastrukture in človeških življenj
postaviti lovilne ograje, ki zagotavljajo
najboljšo možno zaščito pred padajočim
kamenjem.

RAZLOGI ZA SPREJEM:

Razlog za sprejem je potreba zmanjšanju
ogroženosti pred podori kamenja in skal.

PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: Namen projekta je zmanjšati ogroženost objektov in
infrastrukture severnega dela naselja Radlje ob Dravi pred podori kamenja in skal.
Območje obravnave obsega sanacijo najbolj kritičnih skalnih podornih žarišč na pobočju
pod Starim gradom, nad stanovanjskima objektoma Grajska pot 7 in 13. Zaradi razpršenosti
in obsežnosti erozijskih žarišč se je nad objektom Grajska pot 7 predlagalo varovanje
kritičnih delov pobočja s podajno lovilno ograjo. Prednostno je potrebno lokalno stabilizirati
tudi večji kritičen labilen blok nad hišo Grajska pot 13.
MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Gradivo je pripravil Skupni organ Koroške. Strokovne službe
menijo, da je dokument primeren.
PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Enak postopek je na podlagi Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ določen za vse občine za odločitev o izvedbi investicije.
OCENA FINANČNIH POSLEDIC: Na podlagi projektantske ocene je vrednost projekta
ocenjena na 100.619,44 €. Od tega bi Ministrstvo za okolje in prostor sofinanciralo 79.714,95
€.
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) »ZAŠČITA RADELJ OB DRAVI PRED NEVARNOSTMI
PADAJOČEGA KAMENJA« v predloženem besedilu.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi
z investicijo.
Pripravil: Nives Čavnik, Višji svetovalec II
Pregledal: mag. Katja Burja Kotnik, Vodja urada za splošne zadeve in razvoj
Župan
Občine Radlje ob Dravi
Mag. Alan Bukovnik

Priloge:
- Povzetek DIIP-a »ZAŠČITA RADELJ OB DRAVI PRED NEVARNOSTMI PADAJOČEGA
KAMENJA« in
- predlog sklepa.

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih 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

SKLEP
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) »ZAŠČITA RADELJ OB DRAVI PRED NEVARNOSTMI
PADAJOČEGA KAMENJA« v predloženem besedilu.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje
aktivnosti v zvezi z investicijo.
Številka: 356-0004/2020
Datum:

Mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

Sklep prejmejo:
- Zadeva, tu (3x)
- evidenca, tu

OBČINA RADLJE OB DRAVI

POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)
»ZAŠČITA RADELJ OB DRAVI PRED NEVARNOSTMI
PADAJOČEGA KAMENJA«

Datum: APRIL 2022
Faza: DIIP

POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Ur. list RS, št. 60/2006, 54/10, 27/16) in vsebuje naslednje točke:
• navedbo investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih
delavcev in služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter
projektne, tehnične in druge dokumentacije z žigi in podpisi odgovornih oseb;
• analizo stanja;
• razloge za investicijsko namero;
• naslednje poglavje je opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev
usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami;
• variante investicije;
• opredeljena je vrsta in sestava investicije po tekočih in stalnih cenah;
• opredeljene so temeljne prvine, ki določajo investicijo - predhodne idejne rešitve, lokacija,
okvirni obseg investicije in tehnični podatki posameznih objektov, specifikacija investicijskih
stroškov, časovni načrt izvedbe in aktivnosti, varstvo okolja, kadrovsko organizacijska shema,
predvideni viri financiranja in drugi viri, družbeno ekonomska opravičenost projekta;
• analiza stroškov in koristi investicije, prihodki in odhodki v ekonomski dobi poslovanja ter
določitev zneska donacije EU;
• smiselnost in možnosti nadaljnje priprave investicijske dokumentacije.
Predmet investicije:
• ZAŠČITA RADELJ OB DRAVI PRED NEVARNOSTMI PADAJOČEGA KAMENJA.
Razlogi za investicijsko namero:
Namen projekta je zmanjšati ogroženost objektov in infrastrukture severnega dela naselja
Radlje ob Dravi pred podori kamenja in skal. Območje obravnave obsega sanacijo najbolj
kritičnih skalnih podornih žarišč na pobočju pod Starim gradom, nad stanovanjskima
objektoma Grajska pot 7 in 13. Zaradi razpršenosti in obsežnosti erozijskih žarišč se je nad
objektom Grajska pot 7 predlagalo varovanje kritičnih delov pobočja s podajno lovilno ograjo.
Prednostno je potrebno lokalno stabilizirati tudi večji kritičen labilen blok nad hišo Grajska pot
13.
Predmet investicije je izgradnja zaščite Radelj ob Dravi pred nevarnostmi padajočega
kamenja s podajno lovilnim sistemom.
Zaščita Radelj ob Dravi pred nevarnostmi padajočega kamenja
Je podajno lovilni sistem, kapacitete 2000 kJ in dolžine 40 m, nad objektom Grajska pot 7 ter
stabilizacijo labilnega bloka v grapi nad objektom Grajska pot 13, ki ga bodo sestavljali
naslednji elementi:
• mreža iz jeklenih obročev ali podobna (odvisno od proizvajalca), vroče pocinkano (v skladu
s standardom EN 10244-2:2001 Class A),
• sekundarna mreža za lovljenje kamnov manjših premerov,
• nosilne, srednje in stranske vrvi (odvisno od proizvajalca), natezna trdnost posamezne žice
1700N/mm2, vroče pocinkano Zn95Al5 (v skladu s standardom EN 10244-2:2001 Class min
B),
• sidra (odvisno od karakteristik in min. dopustnih obremenitev, ki jih predpiše proizvajalec za
kvalitetno izvedbo ograjnega sistema – vrvna sidra, palična sidra), dolžina sidranja v hribino
do 9.0 m, oziroma skladno z ugotovitvami geološkega nadzora ter navodili proizvajalca
sistema,
• pasivna sidra za sidranje opornikov (odvisno od karakteristik in min. dopustnih obremenitev,
ki jih predpiše proizvajalec za kvalitetno izvedbo ograjnega sistema – palična sidra,
• zavorni elementi (odvisno od proizvajalca).
Cilj projekta je izvedba podajno lovilnega sistema in zaščita objektov Grajska pot 7 in 13.

Ocena vrednosti investicije:
Projekt se bo pričel v letu 2022 s potrditvijo DIIP-a in se v letu 2022 tudi izvedel. Ocena stroškov
investicije je določena po stalnih cenah, ker se bo investicija izvedla znotraj enega leta.
Okvirna vrednost investicije znaša po stalnih cenah skupaj 100.619,44 €, sredstva pa bodo
zagotovljena v Proračunu občine Radlje ob Dravi in Ministrstva za okolje in prostor.
Vrednost operacije po stalnih cenah:

Investitor:
OBČINA Radlje ob Dravi in Ministrstvo za okolje in prostor.

Lokacija investicije

Opredelitev variant
Varianta brez investicije »Varianta 0«
Varianta 0 je v primeru, da ni investicije. Na lokaciji ne bo prišlo do izvedbe operacije, ki bi
omogočila razvoj na področju varstva in izboljšala kakovost življenja ter zagotovila
enakovrednejše bivalne pogoje na območju.
V kolikor se operacija ne izvede, lahko z gotovostjo trdimo, da se zastavljeni cilji ne bodo
dosegli. Prebivalci bi bili ne zadovoljni in občina bi lahko naletela na negativno klimo
(gospodarsko, demografsko, kulturno-izobraževalno) na tem območju. Ogrožena bi bila
življenja.
Varianta z investicijo »Varianta 1«
Varianta 1 je v primeru, da investicijo izvedemo. Na lokaciji bo prišlo do izvedbe operacije, ki
bi omogočila nadaljnji razvoj na področju varstva prebivalstva in njihovih življenj. Prav tako se
bo izboljšala kakovost življenja ter zagotovilo enakovrednejše bivalne pogoje na območju.
Pri izvedbi operacije lahko z gotovostjo trdimo, da bodo zastavljeni cilji doseženi. Prebivalci
bodo zadovoljni in občina bo ustvarila pozitivno klimo (kulturno-izobraževalno,
okoljevarstveno, gospodarsko, demografsko) na tem območju. Razlog za investicijsko namero

je sofinanciranje vlaganj v javno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, kar
pomeni, da bo dosežen pričakovan razvoj na področju varstva oseb.
Varianta 1 bo prinesla naslednje pozitivne razvojne možnosti:
- Varovanje ljudi in materialne lastnine
- Razvoj podeželja,
- Kvalitetnejše življenjsko okolje,
- Poveča se zadovoljstvo občanov in lastnikov zemljišč na tem območju,
- Regionalni in urbani razvoj.
Razlogi za odločitev variante z investicijo

Analiza izbora variant

