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VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
OBČINE RADLJE OB DRAVI ŽELIMO
USPEŠEN SKOK V NOVO LETO. NAJ
NAM LETO 2022 PRINESE ČIM VEČ
NEPOZABNIH DOŽIVETIJ!
Začetek novega leta je najbolj primeren čas za premislek o
naših preteklih aktivnostih in kje vse so možnosti za dodatne
izboljšave. Na Občini smo se odločili, da je po skoraj desetih
letih čas, da posodobimo naše Novičke. V leto 2022 vstopamo
z novim imenom, novo grafično podobo in barvno shemo,
ki se bo menjavala vsak teden. Dan izida informativnega
glasila, ko ste z navdušenjem pogledali v poštni nabiralnik in
se seznanili z vsemi novostmi v našem kraju, ostaja enak kot
do sedaj. Obilo veselja ob branju vam želimo!
Občina Radlje ob Dravi

DEDEK MRAZ – S SANMI OD VRAT
DO VRAT
V zadnjih dneh decembra je po občini Radlje ob Dravi potovala
zanimiva praznična karavana sestavljena iz enih sani, enega
rdečega traktorja, občasno prisotnega pomožnega šoferja in
glavnega akterja dedka Mraza. Kljub napornemu urniku si je
dedek Mraz vzel čas in obiskal najmlajše od vrat do vrat in jih
razveselil ne samo z darili, ampak tudi s svojo prisotnostjo.
Izpuščena ni bila nobena ulica, nobeno naselje, pa naj je bilo
še tako težko dostopno. Iskreno navdušenje in nasmehi otrok
so poskrbeli, da našemu dobremu možu tudi decembrski
mraz ni prišel do živega.

V enem tednu smo razveselili in obdarili več kot 300 otrok,
ki so pospremili prihod dedka Mraza z iskricami v očeh.
Zagotovo njim bo ta dogodek ostal v spominu vsaj do
prihodnjega leta, ko bomo znova poslušali, kdaj zaslišimo
zvok sani, ki bo oznanil, da je spet prišel tisti posebni
praznični čas. Do takrat nas dedek Mraz lepo pozdravlja in
želi vse dobro v letu 2022!
Občina Radlje ob Dravi

NADALJUJE SE PROJEKT
IZGRADNJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Občina Radlje ob Dravi
je s koncesionarjem,
Petrol, d. d., Ljubljana,
podpisala Aneks h
Koncesijski pogodbi za
izvajanje energetskega
pogodbeništva pri
obnovi in vzdrževanju
javne razsvetljave
za daljše časovno
obdobje. V okviru
aneksa je bila že
izvedena zamenjava
15 reflektorjev na
cerkvah, trenutno pa
se izvaja izgradnja
javne razsvetljave
na območju
Hmeline. Projekt
se bo nadaljeval s
postavitvijo nove javne
razsvetljave še na
območju Vasi.

Občina Radlje ob Dravi

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Na podlagi sprejetega proračuna Občine Radlje ob Dravi za
leto 2021 je župan Občine Radlje ob Dravi sprejel sklep o
sofinanciranju zimske šole v naravi, ki se je izvajala v mesecu
decembru 2021 na Rogli. Zimske šole v naravi se je udeležilo
50 otrok. Pri določanju višine zneska sofinanciranja občine
se upošteva socialno stanje družine. Po pridobitvi seznamov,
ki jih je občini posredovala Osnovna šola Radlje ob Dravi,
je bil vsem staršem poslan dopis z izjavo, ki je vključevala
dovoljenje staršev za pridobivanje podatkov iz uradnih
evidenc centra za socialno delo. Na podlagi pisnih izjav
staršev nam je Center za socialno delo Koroška, Enota Radlje
ob Dravi, posredoval podatke o prejemanju denarne socialne
pomoči in otroškega dodatka. Učenci, ki izhajajo iz socialno
ogroženih družin (prejemajo denarno socialno pomoč oz. ne
dosegajo 30 % neto povprečne mesečne plače), so upravičeni
do plačila celotnega zneska šole v naravi, ki znaša 229,22
EUR. Družine, ki prejemajo otroški dodatek, so upravičene
do sofinanciranja v višini 85,00 EUR. Družine, ki otroškega
dodatka ne prejemajo in družine, katerih starši izjav niso
posredovali, so upravičene do sofinanciranja v višini 45,00
EUR. Skupno je Občina Radlje ob Dravi za sofinanciranje
zimske šole v naravi v mesecu decembru 2021 namenila
4.655,84 EUR.
Občina Radlje ob Dravi

PREGLED AKTIVNOSTI 2021 –
MEHKI PROJEKTI

ZDRAVA MESTA

DRAVA BIKE

Nakup zaščitnih mask

Nakup e-kolesa

Izgradnja 1. faze
Večgeneracijskega urbanega
športnega parka Radlje

Postavitev počivališča
za kolesarje

Modra javna razsvetljava
ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni

Nova turistično-informativna
tabla

Udeležba na konferenci:
Svetovni dan duševnega
zdravja

Sprejet sklep o nadaljnjem
dvoletnem sodelovanju

Mesec preprečevanja
zasvojenosti – spletni seminar

Krepitev promocije Dravske
kolesarske poti

Nacionalno srečanje
članic Zdravih mest

Izdelana in predstavljena nova
brošura in promocijski video

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI
RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2022
Spoštovani,
obveščamo vas, da je na spletni strani občine pod zavihkom
Javni razpis in natečaj, objavljen Javni razpis za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi za leto
2022.
Rok za oddajo prijave je 17.1.2022.
Občina Radlje ob Dravi

PARTNERSTVO ZA POHORJE –
ZAKLJUČNA SEJA SKUPŠČINE 2021
Sredi decembra je potekala zaključna, 7. seja, skupščine
Partnerstva za Pohorje. Partnerstvo je soglasno potrdilo
Strategijo razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje
2021−2027. Priprava Strategije je potekala 3. fazah
(posnetek stanja, strateški uvid in akcijski načrt). Izvedenih je
bilo več kot 70 srečanj in vključenih 200 različnih deležnikov.
Strategija je bila pregledana in dopolnjena s strani občinskih
koordinatorjev. Nadaljnje upravljanje in razvoj Destinacije
Pohorje temelji na petih stebrih: trženje, kakovost, doživetja,
raziskave in razvoj ter upravljanje turistične infrastrukture.
Sprejeta sta bila še dva pomemba dokumenta: Aktivnosti
PzP za leti 2022 in 2023 ter Financiranje PzP za leti 2022
in 2023. V preteklem letu so se pripravili tudi temelji
blagovne znamke, turistični zemljevid v treh jezikih, kjer
so predstavljene ključne znamenitosti posamezne občine,
smučarski centri, Bike Parki, nove krožne kolesarske poti.
Zaživel je spletni portal, ki je živa stvar in se bo sproti
dopolnjeval, prav tako FB in Instagram profil. Partnerstvo za
Pohorje se je predstavilo tudi na EXPO DUBAJ in v ta namen
smo pripravili zloženko in video film Pohorja.
Občina Radlje ob Dravi

