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DIREKCIJA RS ZA 
INFRASTRUKTURO 
NE DOVOLI GRADNJE PREHODA 
ZA PEŠCE V VUHREDU

Občina Radlje ob Dravi je na 
pobudo krajank in krajanov iz 
Vuhreda najela podjetje Plan 
B, d. o. o., arhitekturni biro in 
inženiring, da pripravi tehnično 
dokumentacijo po pogojih 
Direkcije RS za infrastrukturo 
(DRSI) za izvedbo prehoda za 
pešce na cesti R3-704/1353 
Radlje–Ribnica na Pohorju v 
naselju Vuhred, med km 2,010 in 
km 2,020. Na omenjenem odseku 
ceste namreč ni prehoda, vozijo 
pa tovorna vozila s hlodovino 
in na lokaciji je tudi avtobusno 
postajališče, kar pešcem otežuje 
prehajanje omenjene ceste. 
Na podlagi vloge Podjetja Plan B, 
d. o. o., ki smo ga pooblastili za 
vse aktivnosti v zvezi z izdelavo 
projektne dokumentacije za 
Občino Radlje ob Dravi za 
Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, 
je bil v oktobru 2015 opravljen 
komisijski ogled na terenu. 
Na komisijskem ogledu terena 
so bili prisotni predstavniki 
DRSI, Policijske uprave Celje, 
Inšpektorata RS za infrastrukturo, 
Občine Radlje ob Dravi, Ministrstva 
za infrastrukturo (Direktorat za 
promet), DRSI (Območje Maribor), 
DRI – upravljanje investicij in 
podjetja Plan B, d. o. o. Iz Zapisnika 
komisije za pripravo strokovnega 
menja DRSI izhaja, da se predviden 
prehod za pešce ne označi.
Občina Radlje ob Dravi 
je, posledično na podlagi 
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JASLICE V VUHREDU
Pri župnišču ob cerkvi sv. 
Lovrenca v Vuhredu smo 
lahko v času božiča občudovali 
jaslice, ki so polepšale ter 
obogatile božično-novoletni 
čas. Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste pomagali pri postavitvi, 
še posebej hvala Sergeji za 
poslikavo in družinama Miklavc 
ter Topler.

KS Vuhred

SPOŠTOVANI!
občani, ki prejemajo stalno obliko 
materialne družbene pomoči oz. 
skupni dohodek vseh družinskih 
članov, ki živijo z zavezancem v 
skupnem gospodinjstvu, v preteklem 
letu ne presega letnega bruto 
zajamčenega osebnega dohodka na 
družinskega člana.
Občina Radlje ob Dravi lahko tudi 
v drugih primerih (elementarne ali 
druge nezgode) zavezanca oprosti 

plačila nadomestila, če ugotovi, da 
bi plačevanje nadomestila ogrozilo 
socialno varnost zavezanca in 
njegove družine. Oprostitev velja za 
eno leto.
Vlogi za oprostitev plačila 
nadomestila je potrebno priložiti 
ustrezna dokazila (pogodba o 
nakupu, potrdilo socialne službe in 
drugo).

Občina Radlje ob Dravi

Obveščamo vas, da je v skladu z 
določbami Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Radlje ob Dravi (MUV št. 1/2004, s 
spremembami) možno do vključno 
31. 1. tekočega leta na Občini Radlje 
ob Dravi podati pisno zahtevo za 
oprostitev plačila nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča. 
Plačila so oproščeni občani, ki so 
kupili novo stanovanje ali zgradili, 

dozidali ali nadzidali družinsko 
stanovanjsko hišo, če so v ceni 
stanovanjske hiše ali neposredno 
plačali stroške urejanja stavbnega 
zemljišča po določbah zakona o 
stavbnih zemljiščih. Oprostitev 
plačevanja nadomestila začne teči 
od dneva vselitve v stanovanje oz. v 
stanovanjsko hišo. Oprostitev traja 5 
let in se uvede na zahtevo občana. 
Prav tako so nadomestila oproščeni 

BOŽIČNO-NOVOLETNA 
PRIREDITEV

Na OŠ Radlje smo decembra 
dihali v prazničnem vzdušju. 
Šola se je odela v praznični 
plašč, čakali smo le še na sneg, 
ki smo ga vendarle dočakali. 
V četrtek, 17. decembra, 
smo tudi malce praznovali. 
ŠKUD-ovci smo, kot običajno, 
pripravili božično-novoletno 
prireditev, kjer sta povezovalca 
programa Špela in Jernej 
ugotavljala, da je najlepše 
darilo našim dragim, da se jim 
posvetimo, morebiti skupaj 
izdelamo okraske ali spečemo 
kekse. 

Na prireditvi so nastopali mlajši 
OPZ, OPZ, MPZ in fantje iz MPZ 
(ob instrumentalni spremljavi 
Vite in Zale), folklorna skupina, 
drugošolci z angleško točko, 
»znanje« osmošolcev sta s kvizom 
preizkusila Luka in Matic, zaplesala 
so nam dekleta iz plesne šole 
Harmonija, kot solista pa sta 
nastopala Maroš in Matic. Kot 
vedno, so za ozvočenje skrbeli 
Urban, Nik in Kristijan.
Ravnatelj nam je zaželel vse dobro 
v novem letu, zaključne besede 
voditeljev pa naj bodo tudi naše 
želje vam:

IMEJTE SE RADI.
UŽIVAJTE V DROBNIH STVAREH.

BODITE ČLOVEK ČLOVEKU.
PODARITE LJUDEM SAMI SEBE.

PODARITE JIM SVOJ ČAS …
... PODARITE JIM ISKREN NASMEH.

ŠKUD OŠ Radlje ob Dravi
Manica Mihelič

predstavljenih dogodkov, vse 
aktivnosti za izvedbo prehoda za 
pešce v Vuhredu ukinila. Na podlagi 
navedb iz Zapisnika komisije za 
pripravo strokovnega menja DRSI pa 
Občina Radlje ob Dravi tudi odstopa 
od odgovornosti na lokaciji. 

Na območju odseka regionalne 
ceste R3-704/1353 Radlje–Ribnica 
v naselju Vuhred, za železniškim 
nadvozom, sta na levi strani dva 
priključka. Prvi v km 2+010 za cesto 
JP846291 in v km 2+020 za cesto 
JP846301. Na desni strani ceste je 
avtobusna postaja izven vozišča s 
pokritim čakališčem in urejenim 
pločnikom, na levi strani ceste 
je samo pokrito čakališče, brez 
pločnika. Avtobusni postaji nista 
urejeni po veljavnem pravilniku. 
Na celotnem odseku je delno 
postavljena javna razsvetljava.

Občina Radlje ob Dravi
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TURNIR SELEKCIJ

PROJEKT PVSP IN LASTNA PODJETNIŠKA POT

SREČANJE REMŠNIŠKIH 
OSNOVNOŠOLCEVŠportno društvo Radlje 

ob Dravi, Nogometna 
šola NK Radlje in Javni 
zavod ŠKTM Radlje 
ob Dravi pričenjajo z 
organizacijo sklopa 
turnirjev selekcij kluba, 
v Športni hiši Radlje ob 
Dravi.

Tako ste v nedeljo, 
10. 1. 2016, ob 9. uri 
vabljeni na prvi turnir 
mlajših dečkov in deklic 
U/13.

Pred kratkim smo vam 
predstavili projekt Podjetno 
v svet podjetništva, program 
podjetniškega usposabljanja, ki ga 
izvajamo na RRA Koroška. Projekt 
ponuja 4-mesečno zaposlitev in 
podjetniško usposabljanje vsem 
brezposelnim osebam na tem 

območju. Da je projekt uspešen, ne 
dokazujejo le številke, temveč tudi 
uspešne podjetniške zgodbe, ki jih 
razvijamo v Občini Radlje ob Dravi. 
Ena izmed udeleženk 1. skupine, ki 
se je po zaključku projekta uspešno 
podala na samostojno podjetniško 
pot, je Vesna Harnik. Vesna je 

Zadnje dneve novembra 
se je uresničil dolgo 
pričakovani dan našega 
snidenja v domačem 
kraju. Tu smo zagledali 
luč sveta, po teh 
gmajnah in njivah 
odraščali in pridobivali 
prva znanja, takrat še 
v nedokončani šolski 
zgradbi. V letih od 1950 
dalje nas je bilo okrog 
250 vedoželjnih in 
pridnih učencev. Imeli 

smo čudovite učitelje, 
ki so nam kljub bornim 
razmeram nudili dovolj 
znanja za nadaljevanje 
šolanja. Tega dne je 
naravo prekrila snežna 
odeja, pa to ni bila ovira 
za nikogar. Mnogi se 
nismo videli že kar pol 
stoletja in pogosta so 
bila vprašanja: »Kdo 
si že ti? Kakšen je bil 
tvoj priimek takrat?« 
Prijetno vzdušje v 

uresničila svojo poslovno idejo z 
ustanovitvijo SOLNIH DOŽIVETIJ, 
Centra za zdravje in dobro počutje, 
v okviru katerega izvaja solne 
terapije v solni sobi in nudi različne 
vrste masaž. Center se nahaja v 
MPIK 2 Radlje ob Dravi, Poslovna 
cona Dobrava. Skupaj z Občino 

Radlje ob Dravi si želimo še več 
uspešnih podjetniških zgodb! 
Vse, ki vas zanima več o projektu 
PVSP, vabimo na našo novo 
spletno stran www.rra-koroska.si.

RRA Koroška, d. o. o.

Drugi turnir v januarju 
bo takoj naslednjo 
nedeljo, 17. 1. 2016, 
in sicer za kategorijo 
starejših dečkov in 
deklic U/15, prav tako s 
pričetkom ob 9. uri.
VLJUDNO VABLJENI 
LJUBITELJI 
DVORANSKEGA 
NOGOMETA MLADIH!

 

Športno društvo 
Radlje ob Dravi

prostorih lovske koče je izzvenelo v 
obljubah in željah, da se kmalu spet 
srečamo – takrat pa v drugem letnem 
času.

Frida Mravljak


