
UKRAJINA – OTROKOM PRIJAZNA 
MESTA V POMOČ

ZADOVOLJSTVO OBČANK IN OBČANOV 
OBČINE RADLJE OB DRAVI

Razmere, s katerimi se soočajo otroci in družine, ki so se 
znašli v vrtincu zaostrujočega konflikta v Ukrajini, se iz 
trenutka v trenutek slabšajo. Spopadi se odvijajo vse bližje 
civilnemu prebivalstvu. Številni otroci so bili ranjeni, še več 
pa jih doživlja hude travme zaradi nasilja, ki je postal njihov 
vsakdan. Do danes je bilo ocenjeno, da je ogroženih 7,5 
milijona otrok.
Prav zaradi tega se je občina Radlje ob Dravi odločila, da 
se kot dolgoletna članica Otrokom prijazna UNICEFOVA-a 
mesta, pridruži njihovemu pozivu in pristopu k nudenju 
pomoči, saj se zavedamo, da so ravno otroci najbolj ranljiva 
skupina. In kot so zapisali v pozivu: poskrbimo, da si bodo 
otroci boleče dni, ki jih doživljajo, zapomnili tudi po naši 
solidarnosti. Več o dobrodelni akciji si lahko preberete na 
spletni strani unicef.si.
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POSTAVITEV PROMETNEGA OGLEDALA
Direkcija RS za infrastrukturo je na pobudo občine Radlje 
ob Dravi izdala nalog za postavitev prometnega ogledala, 
ki bo na območju priključka LC 347011 omogočal varnejšo 
vključevanje na državno cesto R3-704. Prometno ogledalo se 
je postavilo na stroške občine Radlje ob Dravi. 
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Za dolgoročno uspešnost občine je eden izmed osrednjih 
elementov dobro in učinkovito delo občinske uprave in 
gospodarskih služb, ki v tej občini delujejo. Ker se tega 
zavedamo in se želimo izboljševati iz leta v leto, smo izvedli 
anketo o zadovoljstvu občank in občanov z našim delom. 
Ankete so se izvajale preko telefona. Anketiranci so bili 
izbrani v skladi z demografskimi potrebami, da se je lahko 
zagotovil čim bolj kvaliteten vzorec, na podlagi katerega 
lahko sklepamo o splošnem stanju zadovoljstva. 
Glavni namen je bil predvsem ugotoviti, v kolikšni meri 
občinska uprava odgovarja na zahteve svojih uporabnikov in 
zadovoljuje njihova pričakovanja. Velika večina anketiranih 
je zadovoljna z delom župana in z delom občinske uprave. 
Povprečna ocena zadovoljstva pri obeh je 4,0 na 5 stopenjski 
lestvici. Anketiranci izmed vseh kriterijev ocenjevanja 
zaposlenih na občinski upravi – prijaznost, pomoč, 
strokovnost, natančnost, pravočasnost - najbolje ocenjujejo 
našo prijaznost (80 %) in pomoč (79 %). Povprečna ocena 
zadovoljstva obeh področij je kar 4,2. Anketiranci izražajo 
zadovoljstvo tudi s strokovnostjo, natančnostjo zaposlenih 
ter pravočasnim reševanjem vlog. 

Veseli smo vseh pohval, ker to pomeni, da delamo dobro in 
tudi kritik, saj smo le na ta način lahko še boljši in uspešnejši. 
Vsem sodelujočim ISKRENA HVALA za vaš čas. Rezultati 
ankete so objavljeni v celoti na: http://www.radlje.si/doc2/
novice/zadovoljstvo-ou-radlje-porocilo-2022.pdf
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NADALJEVANJE REKONSTRUKCIJE 
CEST

SNEMANJE ODDAJE NA LEPŠE

POVABILO NA ČISTILNO AKCIJO

V občini Radlje ob Dravi se nadaljujejo rekonstrukcijska 
dela na cestah, ki so bila pričeta v letu 2021. Dela so se 
pričela na cesti Sv. Trije Kralji, kjer je v izdelavi škarpa, 
ki bo zavarovala cestišče pred udori. Takoj po odprtju 
asfalterskih baz sledi asfaltiranje cest, kjer je podlaga za to 
že pripravljena.
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Pričela so se dela za izgradnjo kolesarske povezave Vas-
Brezno. Na javnem naročilu je bil izbran izvajalec, to 
je podjetje VOC Celje d.o.o.. Naložba obsega ureditev 
kolesarske steze v skupni dolžini 5,24 kilometra, od tega 
bo 4,02 kilometra novih povezav. Naložba bo omogočila 
uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti, med njimi tako 
izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje hrupa, kot tudi 
spodbujanje aktivne mobilnosti prebivalcev, da bi se vozili 
s kolesom na delo in v šolo. Investicija je ocenjena na 
3.653.241,00 EUR, zaključila pa se bo v letu 2023. Projekt 
sledi cilju Dogovora o ureditvi oziroma izgradnji kolesarske 
povezave od MMP Vič do MMP Središče ob Dravi, ki so ga 
podpisale Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, 
Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina 
Radlje ob Dravi, Občina Podvelka, Občina Lovrenc na 
Pohorju, Občina Selnica ob Dravi, Občina Ruše, Mestna 
občina Maribor, Občina Duplek, Občina Miklavž na Dravskem 
polju, Občina Starše, Občina Hajdina, Mestna občina Ptuj, 
Občina Markovci, Občina Gorišnica, Občina Ormož, Občina 
Središče ob Dravi, Regionalna razvojna agencija za Podravje-
Maribor, RRA Koroška regionalna razvoja agencija za Koroško 
regijo d.o.o., Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj in 
Zavod za turizem Maribor.
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V prejšnjem tednu nas je obiskala snemalna ekipa oddaje 
Na lepše z Mojco Mavec. Predvsem so želeli predstaviti 
našo zgodbo trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z 
gozdovi, z osredotočenjem na bogato dediščino inž. Franja 
Pahernika. Del zgodbe smo posvetili tudi več kot 100 let 
stari preši, ki je ena redko tako ohranjenih v slovenskem 
prostoru in turističnemu potencialu naše občine. Veseli 
smo, da smo lahko sodelovali pri tako prepoznavnem in 
kakovostnem projektu.
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Še malo in bo pomlad. Čas, ko se bo narava prebudila in 
zacvetela v vsej svoji lepoti. Zato smo se Javni zavod ŠKTM 
Radlje ob Dravi in Občina Radlje ob Dravi skupaj odločili, da 
organiziramo čistilno akcijo 2022, ki smo jo poimenovali »Rad 
’mam čisto Radlje«, ki bo v soboto, 2. aprila 2022, s pričetkom 
predvidoma ob 8. uri. Vsi člani društev in organizacij, se k 
čistilni akciji prijavite v okviru društev in organizacij, vsi 
ostali, ki bi se tudi želeli priključiti čistilni akciji in niste člani 
društev in organizacij, pa pokličite na 040 852 287 (Dominika 
Karlatec). Tudi letos boste prejeli malico, zaščitne rokavice in 
vrečke za smeti, JP KIČ Radlje pa bo poskrbelo za ustrezen 
odvoz nabranih smeti. Prosimo vas, da nam vaše sodelovanje 
v čistilni akciji »Rad ’mam čisto Radlje« potrdite najkasneje 
do srede, 23. 3. 2022 po e – pošti turizem@sktmradlje.si ali 
na telefon 040 852 287 - Dominika Karlatec, koordinatorka 
čistilne akcije. Po prijavi se bomo skupaj dogovorili, katero 
lokacijo boste čistili.

Javni zavod ŠKTM

PRIČETEK DEL ZA IZGRADNJO 
KOLESARSKE POVEZAVE VAS-BREZNO 


