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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Položitev temeljnega
kamna za projekt
»RAZVALINE GRADU
MAHRENBERG«

V petek, 26. julija sta župan Alan Bukovnik in
izvajalec gradbenih del Robert Altbauer s.p.
položila temeljni kamen za projekt Razvaline
gradu Mahrenberg.Za kulturni program je
poskrbela Mirjam Orožen iz Glasbene šole
Radlje ob Dravi.
Projekt zajema investicijsko vzdrževanje
razvalin gradu oz. ukrepe za preprečitev
nadaljnjega
propadanja
arheološke
dediščine. Projekt se bo izvajal v naselju Št.
Janž pri Radljah v Občini Radlje ob Dravi. Cilji
so izboljšanje varnostni pogojev krajanov
in obiskovalcev ciljne točke, povečanje
medgeneracijskega druženja izboljšanje
dostopnosti do kulturnih danosti za
prebivalce, turiste in vse ostale obiskovalce
ter
izboljšati dostopnost do samih
razvalin. Z realizacijo investicije bo vsem
endogenim potencialom dodana dodatna
vrednost, hkrati pa izboljšana turistična
ponudba, ki bo rezultat izboljšane turistične
infrastrukture. Pozitivno na izgled celotne
občine bo prispeval tudi povečan prispevek
k ohranjanju narave, čistemu okolju ter
ohranjanju avtohtonih značilnosti kraja.

Z investicijo želimo urediti:
• povečanje varnosti za obiskovalce in
domačine,
• povečanje turistične ponudbe,
• povečanje možnosti za športne aktivnosti,
• posredno povečanje gospodarske rasti
podeželja,
• urejeno okolje,
• povečanje kulturne ponudbe.
• Ureditev arheološke dediščine:
• ureditev dostopne poti, približno 75
m,
• ureditev dostopne poti, približno60 m,
• premostitev jarka,
• sanacijo zidu, brežine ter ograje,
• ureditev drevoreda ob gozdni učni
poti,sanacijo bergfrida,
• ureditev razgledne terase,
• postavitev klopi,
• postavitev info table.
Dela so se pričela 12. julija in se bodo končala
predvidoma konec avgusta 2013.

VIRI FINANCIRANJA
INVESTICIJE
Viri financiranja

Skupaj

delež

Občina Radlje
ob Dravi

33.990,97 €

41,64%

EKSRP/MKGP

47.649,24 €

58,36%

Skupaj stroški

81.640,21 €

100,00%

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.

Občina Radlje ob Dravi

»INVESTICIJA V NOVE ŠPORTNE
POVRŠINE IN PRIPADAJOČE
OPREME ZA RAZVIJANJE
MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI
PREDŠOLSKIH OTROK«

Občina Radlje ob Dravi se je v mesecu novembru
2012 prijavila na javni razpis Fundacije za šport, v
zadevi sofinanciranja gradnje športnih objektov v letih
2013, 2014 in 2015. Letos marca smo prijeli odločbo
o dodelitvi sredstev v višini 10.340 EUR. Skupna
vrednost projekta »Investicija v nove športne površine
in pripadajoče opreme za razvijanje motoričnih
sposobnosti predšolskih otrok« znaša skupno
24.815,00 EUR.
V tem mesecu smo vsa igrala tudi postavili.
Projekt predstavlja postavitev treh sklopov opreme
za razvoj motoričnih sposobnosti predšolskih otrok na
območjih:
• športnega rekreacijskega območja Radlje ob Dravi
(pri OŠ Radlje ob Dravi),
• pri podružnični šoli na Remšniku,
• na igrišču v Vuhredu.
Investicija je komplementarna s cilji razvoja naložb v
športno rekreacijsko infrastrukturo Dravske doline.
Športna ponudba bo z razširjeno športno ponudbo
za predšolske otroke dopolnjevala tudi turistično
ponudbo celotnega območja. Vplivala bo na višanje
atraktivnosti destinacije, ki bo stopnjevala odzivnost
novih ciljnih skupin (animacije predšolskih otrok,
kreativno preživljanje prostega časa za mlade družine,
…). Prav tako bo razvita infrastruktura omogočala
nadaljnji razvoj športnih aktivnosti, programov za
športno rekreacijo ter druge oblike športa.
Z investicijo smo omogočili nove športne površine in
zagotovili uporabo pripadajoče opreme za razvijanje
motoričnih sposobnosti predšolskih otrok, ki bo
brezplačno dostopna, tako vsem predšolskim otrokom
v Občini Radlje

Aktivnosti na Projektu
»ODVODNJAVANJE IN
ČIŠČENJE ODPADNIH
VODA V POREČJU REKE
DRAVE – ZG. DRAVA«

»Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za
šport.«

Izvajajo se gradbena dela na čistilni napravi
SBR bazeni in na izgradnji upravne stavbe
HE Vuhred. Dodatna dela se odvijajo
na kanalizaciji , in sicer na kolektorju
K1 pri kanalizacijskem odseku R1 ter
zadrževalnikih ZBDV1 (pri starem stadionu)
in ZBDV2 (pri podjetju Pušnik).
Operacijo delno financira Evropska Unija iz
Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013 v okviru prednostne usmeritve »Odvajanje in
čiščenje odpadne vode«, razvojne prioritete Varstvo
okolja – področje voda.

Izgradnja kanalizacijskega odseka
Hmelina

Igrala Radlje ob Dravi

Igrala v Vuhredu

Zadrževalnik pri starem stadionu

Zbiralnik za usedline

Igrala na Remšniku

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

