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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Na tem javnem razpisu smo bili uspešni s 
projektom 

INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE LC ŠT. 
347111 VUHRED - HE 

VUHRED Z NOVO 
AVTOBUSNO POSTAJO

Izvedba projekta je predvidena za leto 
2014 in 2015. Nepovratna sredstva 
za projekt so se nam odobrila v višini 
88.471,36 EUR z Odločbo o pravici do 
sredstev, ki smo jo prejeli v mesecu 
septembru 2012. Skupna vrednost 
projekta je ocenjena na 139.935,11 
EUR.

Kazalniki investicije:
• Investicijsko vzdrževalna dela na lokalni 

cesti številka 347111 z začetkom od 
regionalne ceste R704 – Vuhred – Ribnica  
ter se konča na HE Vuhred v dolžini 783 
m. Asfaltna preplastitev ceste.

• Ureditev nove avtobusne postaje

   

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
iz naslova ukrepa skupne kmetijske politike Program 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007-2013, Javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj 
vasi, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter 
zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na 
podeželskih območjih. Predmet podpore 3: Ureditev 
komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v 
naseljih.

PROgRAm RAZVOJA 
PODEŽELJA 2007 – 
2013 (PRP 2007-2013) 
V OBčiNi RADLJE OB 
DRAVi 
Program razvoja podeželja Republike 
Slovenije v obdobju 2007–2013 je 
skupni programski dokument Slovenije 
in Evropske komisije, ki predstavlja 
programsko osnovo za črpanje finančnih 
sredstev iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 
Program odraža nacionalne prednostne 
naloge, ki jih je Slovenija opredelila 
na podlagi analize danosti in stanja 
kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa 
tudi vpetosti teh gospodarskih panog 
v dogajanje na podeželju in celotnem 
prostoru. 
Odgovorni organ za pripravo PRP 
2007–2013 ter za spremljanje, nadzor in 
vrednotenje je ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje.
PRP 2007–2013 je glede na cilje in 
pristop po vsebini razdeljen na štiri osi, ki 
so dalje razdeljene na ukrepe.
• Os 1 je namenjena doseganju cilja 

Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega 
in gozdarskega sektorja,

• Os 2 je namenjena doseganju cilja 
Izboljšanje okolja in podeželja,

• Os 3 je namenjena doseganju cilja 
izboljšanje kakovosti življenja 
na podeželju in diverzifikacija 
podeželskega gospodarstva,

• Os 4 je namenjena izvajanju pristopa 
LEADER za podporo doseganju vseh 
treh ciljev.

Občina Radlje ob Dravi je prijavila projekte na 
3. OS - 

KAKOVOST ŽiVLJENJA iN 
DiVERZiFiKACiJA

Prednostni nalogi 3. Osi PRP sta:
• diverzifikacija podeželskega gospodarstva 

in
• izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
Obe prednostni nalogi  prispevata k izboljšanju 
zaposlitvenih možnosti in gospodarskega 
razvoja podeželja, h kakovosti življenja na 
podeželju ter ohranjanju naravne in kulturne 
dediščine. 
Vsi ukrepi 3. osi so:
• 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
• 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju 

mikropodjetij
• 321 - Osnovne storitve za gospodarstvo in 

podeželsko prebivalstvo
• 322 - Obnova in razvoj vasi
• 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine 

podeželja
Občina Radlje ob Dravi je vložila 5 projektov 
na 7. javni razpis iz naslova ukrepa 322 – 
Obnova in razvoj vasi 1. v letu 2012 in sicer:
1. UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE IN 

JAVNE RAZSVETLJAVE V VUHREDU, 20. 
1. 2012;

2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 
347082 REMŠNIK - MEJNI PREHOD - 
KOLEŽNIKOV MOST -  LAKOŠE Z NOVO 
AVTOBUSNO POSTAJO, 20. 1. 2012;

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC 
ŠT. 274062 SP. VERBER - JUNTAR - 
PRELAZ RADELJ Z NOVO AVTOBUSNO 
POSTAJO, 20. 1. 2012;

4. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 
347131 KAŽIR - ŠOLA - ANTON Z NOVO 
AVTOBUSNO POSTAJO, 16. 2. 2012;

5. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 
347111 VUHRED - HE VUHRED Z NOVO 
AVTOBUSNO POSTAJO, 16. 2. 2012.

Novičke Občine Radlje ob Dravi • št. 19  • maj 2013

Občina Radlje ob Dravi se je prijavila tudi na 
4. os. Namen prednostne naloge 4. osi je 
spodbujanje  odločanja o razvoju posameznih 
podeželskih območij po pristopu od spodaj 
navzgor (pristop LEADER).
Občina je v mesecu septembru 2012 prijavila 
dva projekta na  Javni poziv za oddajo pro-
jektnih predlogov za nabor projektov - NAČRT 
IZVEDBENIH PROJEKTOV 2. NIP 2012 v okviru 
izvajanja Lokalne razvojne strategije območja 
LAS MDD 2007-2013.
Sredstva za sofinanciranje projektov lokalni 
akcijski skupini »LAS MDD« dodeli Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje (MKO) v okviru Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
za območje občin: Dravograd, Mislinja, Muta, 
Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, 
Slovenj Gradec in Vuzenica
Projekt POSLOViLNi OBJEKT SV. AN-
TON NA POHORJU – TiPSKi PROJEKT 
ZNAčiLNE  PODEŽELSKE ARHiKTURE 
OBmOčJA
Projekt zajema umestitev poslovilnega objekta 
v okolico župnijske cerkve Sv. Antona Padovan-
skega in obstoječega pokopališča. Točna lo-
kacija objekta se bo nahajala na zemljišču pod 
cerkvijo in pokopališčem, na parc. štev. *114, 
k.o. Planina. Namenjen bo skupnim potrebam 
Krajevne skupnosti Sv. Antona na Pohorju.
Nov tipski poslovilni objekt bo imel značilne 
podeželske arhitekture območja z urejeno 
okolico, ki bo vseboval:
• Gradbeni material,
• Konstrukcijo,
• Leseno fasado,
• Poslovilni prostor,
• Čajno kuhinjo s praktičnim pultom,
• Sanitarije 
Objekt je zasnovan tako, da sta prostor na-
menjen slovesu od pokojnika in čajna kuhinja 
s sanitarji. Poslovni  prostor se odpira na nad-
kriti zunanji prostor, ki bo omogočil slovo od 
pokojnika tudi v slabem vremenu.  Objekt bo 
v velikosti 7,5mx4m, celotna velikost objekta  z 
nadstreškom pa 10mx4m.

OBČINA RADLJE 
OB DRAVI

Tabela 2: Viri financiranja po letih v tekočih cenah, z DDV

Viri financiranja 2013 Skupaj delež

Občina Radlje ob Dravi 14.418,08 € 14.418,08 € 29,17 %

LEADER 35.015,33 € 35.015,33 € 70,83 %

Skupaj 49.433,41 € 49.433,41 € 100,00 %

Projekt - UREDiTEV OKOLiCE CERKVE NA SV. TREH KRALJiH, Ki SLUŽi 
SKUPNim NAmENOm iN POTREBAm
Občina se je maja 2012 uspešno prijavila na javni poziva za oddajo prijav PREDLOGOV 
PROJEKTOV in IZVAJALCEV PROJEKTOV za Načrt izvedbenih projektov (NIP) LAS MDD za 
leto 2012 – 1.NIP / 2012. Celotna vrednost projekta je bila 35.142,03 EUR, od tega smo 
pridobili sredstva v višini  25.143,71 EUR.
Pričetek investicije je bil julij 2012, končala pa se je septembra 2012.
Namen projekta je bil zasnovan tako, da se uredi zunanje površine ob cerkvi in sicer 
tako, da ne bi okrnili njene izjemne naravne okolice, po drugi strani pa bi omogočili 
občasne programe, ki se na tem prostoru odvijajo. 
Cilji investicije so  bili: Ureditev skupnega javnega prostora ob cerkvi namenjenega pre-
bivalcem za druženje in oblikovanje skupnih dogodkov. Ureditev je zajema: Zemeljska 
dela in ureditev prireditvenega prostora;  Ureditev travne površine prireditvenega pro-
stora; Ureditev tribun prireditvenega prostora; Ureditev  igralne površine,  površine za 
sprostitev: travna površina, oprema igrišča za odbojko, športna oprema;  Razna oprema: 
lesene klopi  in mize, koši za smeti, lesena igrala.

Prijavili smo projekt gEOLOŠKA TEmATSKA POT – ODESK REmŠNiK
Projekt prinaša veliko dodatno vrednost območju. Pot, ki bo vsebovala prikaz mineralov, 
ki jih drugih ni mogoče videti in so v prostoru edinstveni, so pravi magnet za oglede. 
Tematska pot bo obsegala postavitev petih monolitov, ureditev muzejske zbirke, 
postavitev igrala, zaprtje dveh rovov opuščenega rudnika.
V zbirki bo razstavljenih 38 mineralov in 17 fotografij mineralov, fotografiranih z 
mikroskopom. Kot posebnost bodo razstavljeni trije kosi remšniške rude brušeni v 
kabošom. Projekt je inovativen saj vnaša v turistično ponudbo novost, ki jo v okolju še 
ne poznamo. Prav tako je na Remšniku veliko novih mineralov, ki bodo predstavljeni v 
muzeju in jih v Sloveniji pred raziskavami na tem območju še niso našli. Projekt je osnovan 
na način, da vključuje vse ciljne skupine obiskovalcev.
Tabela 1: Viri financiranja po letih v tekočih cenah, z DDV

Viri financiranja 2013 Skupaj delež

Občina Radlje ob Dravi 8.182,53 € 8.182,53 € 28,61 %

LEADER 20.421,68 € 20.421,68 € 71,39 %

Skupaj 28.604,20 € 28.604,20 € 100,00 %

Slika 1: Cerkev Sveti Trije Kralji



Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

Projekt iNVESTiCiJSKO VZDRŽEVANJE 
LC ŠT. 347131 KAŽiR - ŠOLA - ANTON Z 
NOVO AVTOBUSNO POSTAJO smo meseca 
januarja 2013 prijavili na 8. javni razpis iz naslova ukrepa 
322, Obnova in razvoj vasi, Predmet podpore 3: Ureditev 
komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v 
naseljih. S tem projekt kandidira za sofinanciranje s strani 
Evropske Unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. Rezultate prijave še čakamo. 

Predmet investicije so investicijsko vzdrževalna dela na 
lokalni cesti (z začetkom  na križišču z LC št. 347141 in se 
konča pri kmetiji Kažir, kjer se cesta priklopi na državno 
cesto R3-704) in ureditev nove avtobusne postaje na 
omenjeni cesti v naselju Sv. Anton na Pohorju v Občini 
Radlje ob Dravi. Dela na LC 347131 se bodo vršila v skupni 
dolžini 1.204,62 m, s katero se bodo izboljšali pogoji 
za življenje, povečala se bo cestna varnost prometnih 
udeležencev in izboljšala se bo dostopnost do storitev 
prebivalcem kraja, izboljšana bo varnost in pogoji bivanja 
tudi za ranljive skupine, predvsem invalide, otroke in 
starejše:

Ureditev nove avtobusne postaje smo  vključili v projekt 
zaradi ugoditve kriterij razpisa. 

Lokacija investicije:

Finančna slika prijavljenega projekta:

Projekt UREDiTEV HODNiKA ZA 
PEŠCE iN JAVNE RAZSVETLJAVE V 
VUHREDU, smo v mesecu aprilu 2013 prijavili na 
povabilo k oddaji Načrta porabe za sofinanciranje občinskih 
investicij Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v 
skladu z 21. členom ZFO – 1, za leti 2013 in 2014. Tudi te 
rezultate še pričakujemo. 

Kazalniki investicije: 
• izgrajena hodnika za pešce v skupni dolžini 320 m in širini 1,6 

m,
• urejena kanalizacija za javno razsvetljavo na trasi obravnavanih 

hodnikov za pešcev skupni dolžini 480.

Viri financiranja 2013 Skupaj delež

Občina Radlje ob Dravi 15.860,76 € 15.860,76 € 16,67 %

MGRT (ZFO-1) 79.303,82 € 79.303,82 € 83,33 %

Skupaj 95.164,58 € 95.164,58 € 100,00 %

Lokacija investicije:

Iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine 

Viri financiranja 2013 2014 Skupaj 

Občina Radlje ob Dravi 16.800,00 € 232.351,64 € 249.151,64 €

EKSRP/MKGP 0,00 € 249.151,64 € 249.151,64 €

Skupaj 16.800,00 € 481.503,28 € 498.303,28 €

podeželja, smo vložili vlogo na 6. javni razpis Predmet podpore 1: Nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, 

spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna dediščina v mesecu februarju 2012, s projektom RAZVALiNE 
gRADU mAHRENBERg. 

Nepovratna sredstva za projekt so se nam odobrila v višini 47.649,24 EUR z Odločbo o pravici do sredstev, ki smo jo prejeli v 
mesecu oktobru 2012. Investicija se bo izvedla v letu 2013.

Viri financiranja 2013 Skupaj delež

Občina Radlje ob Dravi 33.990,97 € 33.990,97 € 41,64 %

EKSRP/MKGP 47.649,24 € 47.649,24 € 58,36 %

Skupaj stroški 81.640,21 € 81.640,21 € 100,00 %

Predmet ureditve predstavljajo trije glavni sklopi posegov: ureditev in zavarovanje dostopnih poti do razvalin,  
sanacija in utrditev grajskih razvalin ter ureditev vegetacije oz.:
• Ureditev dostopne poti, cca 75 m;
• Ureditev dostopne poti, cca 60 m;
• Premostitev jarka;
• Sanacija zidu in brežine ter ograja;
• Sanacija bergfrida;
• Razgledna terasa;
• Klop;
• Info table.
Društvo za ohranitev kulturne dediščine in umetnosti Št. Janž pri Radljah je sodelovalo pri projektu z Izjavo o podpori projektu, 
za kar se društvu iskreno zahvaljujemo.

Slika: Ostanki gradu mahrenberg

OHRANJANJE iN RAZVOJ KmETiJSTVA TER PODEŽELJA V OBčiNi RADLJE OB DRAVi
Občina Radlje ob Dravi na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06), Odloka o proračunu 
občine Radlje ob Dravi in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi, vsako leto 
objavi  javni razpis  za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in  razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi po 
shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. 
Občina Radlje ob Dravi ima za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in  razvoj kmetijstva in podeželja v proračunu za leto 
2013 namenjenih 37.454,00 EUR.

     

Operacijo delno financira Evropska Unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. Predmet podpore 1: nepremična kulturna 
dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna 
dediščina iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Os 3 – Kakovost 
življenja in diverzifikacija, ki prispeva k ohranitvi dediščine na podeželju in izboljšanju kakovosti življenja 
ter posredno vpliva na večjo gospodarsko vitalnost podeželja. Stopnja pomoči znaša 85 % priznane 
vrednosti naložbe

Pridružite se nam na VEčERU FOLKLORE Z gOSTi V 
VUHREDU, ki bo v soboto, 11. 5. 2013, ob 18. uri v dvorani 

Vuhred. 

Nastopali bodo: Folklorna skupina Dravca iz Dravograda, 
Folklorna skupina Škratje iz Slovenj gradca, Folklorna 

skupina invalid Vuzenica, otroška folklorna skupina šole 
in vrtca Vuhred, mešani pevski zbor mavrica iz Radelj in 

Folklorna skupina KUD Lija Kovač Vuhred.
Vljudno vabljeni!

Folklorna skupina KUD Lija Kovač 


