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KORAK ZA KORAKOM, PROJEKT ZA PROJEKTOM,
SKUPAJ USTVARJAMO LEPŠO PRIHODNOST NAŠE OBČINE
Občina Radlje ob Dravi spada glede na indeks razvitosti med bolj razvite občine v Sloveniji. Ob tako
pomembnem dogodku, kot je občinski praznik, želimo skupaj z vami pregledati, kaj smo v zadnjih letih
dosegli na najrazličnejših področjih. Na koncu lahko zaključimo, da smo spisali odlično zgodbo.

STEBER 1: GOSPODARSTVO IN PODEŽELJE
1. POSLOVNA CONA »PUŠNIK«

Izvedla se je dograditev poslovne cone oz. že obstoječe
infrastrukture, z namenom zmanjšanja nevarnosti za nesreče in
olajšanja dela podjetnikov.

PROMOCIJA NA INVESTICIJSKIH SEJMIH ZA
GOSPODARSTVO IN TURIZEM

V letu 2016 je Občina Radlje
ob Dravi začela sodelovati z
Regijsko razvojno agencijo
(RRA) Koroška, in sicer na
področju internacionalizacije in privabljanja domačih in tujih
vlagateljev.
Na podlagi popisa podjetij v občini se je ugotovilo, koliko podjetij že
posluje v tujini oz. ima željo po širitvi poslovanja v tujini ter katere so
največje ovire, s katerimi se srečujejo pri vstopu na tuje trge.

5. PROJEKT SIO-RRA, SOFINANCIRANJE
RAZVOJNIH PROJEKTOV ZA NASTAJANJE
NOVIH START UP PROJEKTOV IN INOVATIVNIH
PROIZVODOV

V okviru subjektov inovativnega okolja (SIO) se izvajajo brezplačne
podjetniške podporne storitve, s čimer se bo oblikovala
uravnotežena programska podpora za zagon, rast in razvoj podjetij.

2. NADALJEVANJE PROJEKTA »VZHODNA.SI«
UNIVERZE MARIBOR

Občina Radlje ob Dravi je z Univerzo v Mariboru podpisala Pogodbo
o sodelovanju pri izvajanju dejavnosti Centra za pametna mesta in
skupnosti Univerze v Mariboru.
Center in občina bosta sodelovala pri vzpostavitvi mreže senzorjev
za spremljanje stanja okolja v povezavi z varnostjo, vzpostavitvi
pametne infrastrukture na področju javne razsvetljave, dobavi
pitne vode, odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda, zbiranju
gospodinjskih odpadkov ter zdravstveni oskrbi za občane v
oddaljenih predelih občine.

3. PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA

Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje je bil model
podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega brezposelne osebe,
ki ustrezajo pogojem vključitve, v 4 mesecih razvijejo in realizirajo
svojo podjetniško idejo. To se doseže z nudenjem podjetniških
usposabljanj, mentorstva in ostalih podpornih aktivnosti.

4. INTERNACIONALIZACIJA, ISKANJE
INVESTITORJEV, PROJEKT »INVEST KOROŠKA«,

6. MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR

Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK) predstavlja osrednji
element start-up podjetniškega podpornega okolja na Koroškem.
Potencialnim podjetnikom ter mladim podjetjem nudi ugoden
najem pisarniških ali proizvodnih prostorov.

7. SODELOVANJE V REGIJSKI DESTINACIJSKI
ORGANIZACIJI

S strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, ki
opredeljuje Koroško kot eno izmed vodilnih destinacij makro
destinacije Alpska Slovenija, se aktivneje vključujemo v aktivnosti
Slovenske turistične organizacije (STO).

8. REGIJSKA GARANCIJSKA SHEMA

10. REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA

9. KUPUJMO LOKALNO

11. SODELOVANJE V PROJEKTU DRAVSKA
KOLESARSKA POT (DKP)

Izvajanje Regijske štipendijske sheme v Koroški regiji poteka preko
RRA Koroške v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti (MDDSZ), štipendisti (dijaki in študenti) in
delodajalci s sedežem v Koroški regiji.
Cilj sofinanciranja kadrovske štipendije delodajalcem za štipendiranje
dijakov in študentov v času izobraževanja in usposabljanja za poklic
je zaposlitev štipendista po zaključku izobraževanja, pri delodajalcu
v Koroški regiji.

avtor: Jernej Zadravec | www.dravabike.si

Izvajanje je potekalo v sodelovanju Slovenskega regionalno
razvojnega sklada in bank v regiji.
Cilji so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva
in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske
aktivnosti v regijah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti,
vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega
gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim
podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje
kreditov, idr.

Kupujmo lokalno je projekt, ki daje prednost lokalnim ponudnikom,
za katere morda sploh nismo vedeli, da obstajajo, ali pa smo vedeli
in nismo bili prepričani, da nudijo storitev, ki jo potrebujemo. To
mesto se nahaja na spletnem naslovu občine: http://www.radlje.
si/kupujmo-lokalno.

Projekt nove DKP predvideva ureditev kolesarjem prijazne
kolesarske poti, ki je v čim večji meri umeščena v bližino reke Drave.
Skozi občino Radlje ob Dravi potekata dve etapi, Dravograd – Radlje
ob Dravi in Radlje ob Dravi - Maribor. Podpisan je tudi Dogovor o
podpori projektnega predloga - prostorska umestitev in vodenje /
koordinacija postopkov za ureditev / izgradnjo dravske kolesarske
poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi v sklopu projekta
trajnostno upravljanje porečja reke Drave, ki ga je podpisalo 18
občin ob reki Dravi in Zavod za turizem Maribor.

STEBER 2: PROMETNA INFRASTRUKTURA
12. PROTIPRAŠNA UREDITEV ODSEKOV CEST

13. KOLESARSKA POVEZAVA RADELJ OB DRAVI Z
NASELJEM VAS

Pričenjamo s projektom izgradnje 2,5 kilometra neprekinjene, varne
in udobne kolesarske povezave med naseljema Radlje ob Dravi in
Vas, od tega bo novogradnje okrog 1,5 kilometra.

ODSEK I.
LC 34

6101

- Kmetija Ižek
- Sv. Anton na Pohorju 105a
- Sv. Anton na Pohorju 110
- Sv. Anton na Pohorju 21
- Sv. Anton na Pohorju 24
- Sv. Anton na Pohorju 36
- Sv. Anton na Pohorju 40
- Sv. Anton na Pohorju 42
- Sv. Anton na Pohorju 127
- Sp. Vižinga 13
- Zg. Kozji Vrh 41
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14. UREDITEV MESTNEGA JEDRA

17. NOVA PARKIRIŠČA NA PRISOJI

Na prostoru med Regijskim gasilskim poligonom in novim
večstanovanjskim objektom na Prisoji so se uredila nova javna
parkirišča.

18. PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ V CENTRU RADELJ

Z namenom vzpostavitve kvalitetnega urbanega okolja,
načrtovanega po meri ljudi in ne avtomobilov, se v delu mestnega
jedra Radelj ob Dravi pričenja projekt vzpostavitve atraktivnega
prostora v obliki razširitve površin za pešce in uvedbe skupnega
prometnega prostora. Ukrep se izvede z namenom izboljšanja
pogojev za pešce in kolesarje (večja prehodnost in dostopnost,
hitrost potovanja, skrajšanje povezav, povečanje širine površin).

15. VZPOSTAVITEV SKUPNEGA PROMETNEGA
PROSTORA KOT EKSPERIMENTALNE PROMETNE
UREDITVE NA OBMOČJU CERKVENEGA TRGA

Družba za upravljanje terjatev bank d.d. (DUTB) je objavila zbiranje
ponudb za prodajo zemljišč v centru Radelj ob Dravi, na katero se je
uspešno prijavila Občina Radlje ob Dravi. Z nakupom smo pridobili
lastništvo zemljišč, ki v naravi predstavljajo javne površine, in sicer
dostopno pot do večstanovanjskih objektov, stopnice ter javne
parkirne prostore.

19. REKONSTRUIRAMO IN UREJAMO CESTE V
SKUPNI DOLŽINI 10 KM

Projekt je služil kot pilotni projekt za kasnejšo vzpostavitev skupnega
prometnega prostora na širšem območju Mariborske ceste. Z
ureditvijo smo vzpostavili atraktiven in hkrati nadstandardni
prostor za pešce, ki ljudi vabi k razmisleku, da za premagovanje
vsakodnevnih poti znotraj urbanega središča občine pogosteje
izberejo hojo.

16. UREDITEV KRIŽIŠČA NA MEJNI PREHOD
RADELJ

Analize kažejo, da je odsek, za katerega je narejen projekt,
poškodovan oziroma dotrajan. Javna razsvetljava je delno urejena,
asfaltna površina pa je v zadovoljivem stanju. Občinski del ceste, to
je Mariborska cesta, nima urejenih površin za pešce, kar predstavlja
večjo ogroženost pešcev in kolesarjev. S projektom pričnemo skupaj
z izvajanjem izgradnje kanalizacijskega sistema.

• LK 346281 Samostanska ulica, odsek Anželak – Klošter
• JP 846611- Sv. Trije kralji
• Hiter-vodohran Gašper
• Hiter-Brezni Vrh do odcepa Sp. Kočnik
• Cesta proti OŠ Remšnik in nad OŠ Remšnik
• JP 846881 Tomažič-kajzer, odsek kajzer-Pot-Remšnik
• Vuhred-Potočnik-odcep vrtec (postopek razlastitve)
• Cesta od HŠ Remšnik 1- HŠ Remšnik 50
• Cesta JP 846121 G1-Hudej-Podrzavnik-Snežič-Tumpl in JP 846122
Hudej-Podrzavnik
• Cesta JP 846361 Novak-Strmšnik in Gasilski dom-Ogorevc
• Cesta JP Kolar – Ribič
• JP Kojzekov most-Požek (Repič-Požek)
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20. INVESTICIJE DRSI V OBČINI RADLJE OB DRAVI

-Ureditev odseka na regionalni cesti Vuhred-HE Vuhred in VuhredRibnica na Pohorju
Zaradi obnove mostu čez reko Dravo je bila cesta Vuhred - HE
Vuhred močno obremenjena s prometom, zato je bila potrebna
njena obnova. Prav tako se je rekonstruiral odsek ceste VuhredRibnica na Pohorju.
- Kolesarska steza Zg. Kozji Vrh-občina Podvelka

STEBER 3: OKOLJE

V okviru projekta bo Direkcija za infrastrukturo na območju občin
Radlje ob Dravi in Podvelka povezala zaledne kraje z regionalnimi
središči preko kolesarskih poti in stez. Naložba obsega ureditev
kolesarske steze v skupni dolžini 5,24 kilometra, od tega bo 4,02
kilometra novih povezav.

21. REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST, JAVNIH
POTI IN ULIC PO IZGRADNJI VODOVODA
- Lackova, Šarhova, Vrtna, Prečna, Maistrova ulica

Pri tem projektu se bodo uredile tudi lokalne ceste:
- Samostanka-Sv. Trije Kralji
- Pod Perkolico-Krapež
- Radlje-Hmelina
- Naselje Samostanka in Št. Janž nad Radljami
- Cesta proti Županku in novo naselje Hmelina
- Ulica pri Skali

22. ZAKLJUČEK PROJEKTA »OSKRBA S PITNO
VODO V POREČJU REKE DRAVE – 3. SKLOP«

OBMOČJE NOVO NASELJE

OBMOČJE KRAPEŽ

OBMOČJE PRI SKALI

OBMOČJE PRI SKALI 2

OBMOČJE HMELJARSTVO - HOFER
OBMOČJE ZG. VIŽINGA

OBMOČJE NOVO NASELJE

OBMOČJE ŽUPANK

OBMOČJE KRAPEŽ

OBMOČJE PRI SKALI

V okviru naložbe se je v občini Radlje ob Dravi nadgradil in posodobil obstoječ vodovodni sistem ter zgradil nov vodovodni
sistem, s čimer se je omogočila priključitev novih prebivalcev
in vključitev novih vodnih virov. Položilo se je približno 26.800
metrov cevi. Gradnja je obsegala centralni sistem Radlje ob
Dravi, sistem Vuhred, povezovalni sistem Radlje – Brezno,
sistem Remšnik s povezavo v skupni sistem Radlje in sistem Št.
Janž. Zgrajen je bil nov vodohran v Zg. Vižingi, v Vuhredu, štirje
novi vodohrani Golob, Kajzer, Remšnik Gašper, Remšnik 1 ter
dve črpališči Remšnik 1 in Remšnik 2, nov vodohran in črpališče
na Št. Janžu.

OBMOČJE PRI SKALI 2

OBMOČJE HMELJARSTVO - HOFER

OBMOČJE ZG. VIŽINGA

23. AGLOMERACIJA 10991 ZGORNJA VIŽINGAOBČINA RADLJE OB DRAVI

S projektom se bo zgradil manjkajoči sekundarni kanalizacijski
sistem na območju Zgornje Vižinge, Krapeža, Ulice pri Skali, Št.
Janža-Novo naselje, Št. Janža-Župank in območja Hofer v dolžini
9.018m.
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LEGENDA:

Obstoječe

Predvideno

Mešana kanalizacija
Meteorna kanalizacija
Kanalizacija za kom. odpadno vodo
Kanalizacijski priključek

Občina Radlje ob Dravi želi urediti tudi manjkajoči del sistema
odvajanja komunalne odpadne vode, za kar je že izdelana idejna zasnova, in sicer za območja:
• območju aglomeracij pod 2000:
o Dobrava,
o Vuhred,
o Zgornji Kozji Vrh,
• območjih izven aglomeracij:
o PC TSP,
o OC Spodnja Vižinga.

24. GRADNJA INDIVIDUALNIH ČISTILNIH
NAPRAV

Izven aglomeracij mora lastnik objekta sam zagotoviti čiščenje.
Mnogo naselij na območjih ni priključenih na klasične čistilne
naprave, vendar morajo vseeno imeti urejeno čiščenje odpadnih komunalnih voda. Ker so stroški pogostih praznjenj greznic
visoki, je možnost čiščenja z rastlinskimi čistilnimi napravami za
podeželje ugodna rešitev.

25. UREDITEV ODVODNJAVANJA NA
VUHREŠKEM POLJU IN PRI IGRIŠČU V VUHREDU

Na Vuhreškem polju sta se v okviru ureditve odvodnjavanja
zgradili dve ponikovalni polji in usedalnik, prav tako pa se je na
novo uredila meteorna kanalizacija tudi pri igrišču v Vuhredu.

26. SKRBNO NAČRTOVANJE PROSTORA

Občinski prostorski akt (OPN) so pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini.
Z njimi se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine,
načrtujejo se prostorske ureditve lokalnega pomena in določijo se pogoji umeščanja lokalnih prostorskih ureditev v prostor.
Pri vsem tem je potrebno upoštevati usmeritve državnih prostorskih aktov, razvojne potrebe občine ter varstvene zahteve.
Občina Radlje ob Dravi je v zaključni fazi sprejemanja OPN.

27. SISTEMSKI PRISTOP K REŠEVANJU
PROBLEMATIKE SMRADU ZARADI KMETIJSKE
PROIZVODNJE (ČISTEJŠI ZRAK)

Radlje ob Dravi leži neposredno ob radeljskem polju. V spomladanskem in jesenskem času prihaja do težav zaradi razvoza
gnojevke, ki stanovalcem otežuje zračenje prostorov in gibanje
na prostem.
V skrbi za čistejši zrak v lokalnem okolju je Občina Radlje ob
Dravi v letu 2018 pričela z izvajanjem projekta Čistejši zrak, v
okviru katerega je prijavljenim kmetom dodelila preparat za
enoletno uporabo, ki pripomore k zmanjševanju smradu.

Skupaj s SIDG, Zavodom za gozdove, Javnim podjetjem Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. in Zavodom Radela nam
je uspelo uresničiti ambiciozno zadani cilj. Na novo pogozden
gozd nosi ime »Zlati listek«. Tako po svojih najboljših močeh
prispevamo k manjšemu ogljičnemu odtisu ter zelenemu razvoju naše občine.

30. JAVNA RAZSVETLJAVA

- Vas do HŠ 37a
- Hmelina
- Vuhred-gasilski dom-Torbar (dopolnitev)
- Ureditev Pavlič – Smolar
- Ureditev javne razsvetljave med HŠ Vuhred 53 in Vuhred 61
- Naselje Samostanska (ob izvajanju projekta Aglomeracija
10991)
- Ulica pod Gradom (ob izvajanju projekta Aglomeracija 10991)
- Cesta proti Županku (HŠ Št. Janž pri Radljah 75 – HŠ Št. Janž
pri Radljah 74) (ob izvajanju projekta Aglomeracija 10991)
- Partizanska prosti Krapežu (ob izvajanju projekta Aglomeracija 10991)

31. NADGRADNJA NOVOLETNE RAZSVETLJAVE

28. UREDITEV HUDOURNIKA »HUDA LUKNJA«
NA DOBRAVI

Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi, Vuhred in Remšnik so pristopile k enoviti zasnovi novoletne razsvetljave in tako omogočile
oblikovanje celostne podobe naše občine.
Trasa na izlivnem odseku hudournika je bila v preteklosti urejena pri vasi Dobrava. V zadnjih dveh desetletjih so se razmere
spremenile in vodotok nima več direktnega izliva v Dravo.
Občina je v soglasju z Direkcijo RS za vode (DRSV) poskušala
najti ustrezno rešitev s ponikovalnim poljem, za katerega je bilo
v okviru sprejemanja občinskega prostorskega načrta podano
negativno mnenje s strani DRSV. Ker je pristojnost upravljanja
z vodami stvar Republike Slovenije in posledično, zaradi negativnega mnenja s strani pristojnih državnih soglasodajalcev,
je občina seznanila DRSV, da ne bo imela več aktivne vloge pri
urejanju potoka. DRSV je bil pozvan, da s svojimi pristojnostmi
in pooblastili pristopi k rešitvi problematike.

32. UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE NA
KULTURNIH SPOMENIKIH, CERKVAH V SKLADU Z
UREDBO

29. GOZD ZLATI LISTEK

Dan zemlje, 22. april 2022, smo v Radljah ob Dravi obeležili s
posebnim dogodkom - sadnjo 365 dreves v gozdu nad Radljami,
v bližini Starega gradu. Na območju, ki je bilo prizadeto zaradi lubadarja, smo na novo posadili sadike bukev in macesna.

- Cerkev sv. Pankracija na Radelci,
- Cerkev sv. Treh Kraljev,
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- Cerkev sv. Antona Padovanskega na Sv. Antonu na Pohorju,
- Cerkev sv. Jurija na Remšniku,
- Cerkev sv. Lovrenca v Vuhredu in
- Cerkev sv. Mihaela v Radljah ob Dravi.

33. UREJANJE POKOPALIŠČ

Ker je vedno več zanimanja za sodobnejše načine pokopavanja
pokojnikov, se na pokopališču v Radljah ob Dravi ureja prostor
za raztros pepela. Hkrati pa se postavljata nova žarna zidova
na pokopališču v Radljah ob Dravi in v Vuhredu. Na vseh pokopališčih so se nabavile enovite zalivalke in uredila potka do korita v Vuhredu.

34. PARK ZA PSE V CENTRU RADELJ

Namen pasjih parkov je psom omogočiti prosto gibanje, druženje z drugimi psi in takšen park se bo uredil tudi v centru Radelj
ob Dravi v okviru projekta »Sanacija mestnega jedra«. Park bo
na voljo brezplačno. Projekt je v začetni fazi izvajanja.

STEBER 4: IZOBRAŽEVANJE
35. PO PREVERBI ŠOLSKEGA PROSTORA
INVESTICIJA V ŠOLSKI PROSTOR OZ. VRTEC

Realizirana bo investicija v dozidavo obstoječega Vrtca enote v
Radljah ob Dravi. S to investicijo bodo rešene manjkajoče prostorske
zmogljivosti. V prizidku bodo 3 nove igralnice in skupni prostor.

36. UREDITEV PARKIRIŠČA PRI PODRUŽNIČNI
ŠOLI VUHRED ZA NAMEN ŠOLE IN KRAJA

Za izboljšanje prometne varnosti in ureditve perečega problema
pomanjkanja parkirnih površin pri OŠ Vuhred, se je pristopilo k
ureditvi asfaltnih parkirnih površin in izvedbi pešpoti iz parkirišča do
Vrtca oziroma Osnovne šole. Prav tako pa se je pred podružnično
šolo še dodatno potlakovalo obstoječe parkirišče.

37. MENJAVA STREŠNE KRITINE NA OBJEKTU
REMŠNIK
6

Leta 2014 je bila na njej zaključena energetska obnova fasade,
sanacije pa je potrebna tudi streha.

Investicija je nujna zaradi
pogojev.

zagotovitve normalnih prostorskih

38. INVESTICIJE V GLASBENO ŠOLO RADLJE OB
DRAVI IN OSNOVNO ŠOLO RADLJE OB DRAVI

Občina Radlje ob Dravi zagotavlja proračunska sredstva za namene
investicije v Glasbeno in Osnovno šolo Radlje ob Dravi.

39. OHRANITI SREDNJE ŠOLSTVO V DRAVSKI
DOLINI

Prizadevamo si za ohranitev srednjega šolstva v Dravski dolini in
tako omogočiti mladim obiskovanje srednje šole v bližini njihovega
domovanja.

40. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK, POLETNI
TABOR, ŠOLE V NARAVI

42. POLETNI TABOR – LETOVANJE OTROK V
PUNATU

V zadnjih dneh decembra Občina Radlje ob Dravi v sodelovanju z
Društvom prijateljev mladine obdaruje otroke od 1.-6.leta starosti.
V enem tednu je Dedek mraz razveselil in obdaril več kot 300 otrok.

Z organizatorjem letovanj, Rdečim križem Slovenije, Območnim
združenjem Radlje ob Dravi, smo sklenili pogodbo o sofinanciranju
letovanja otrok. Občina Radlje ob Dravi letovanje sofinancira s
proračunskimi sredstvi, v znesku 5.000,00 EUR letno.

41. SOFINANCIRANJE ZIMSKE IN LETNE ŠOLE V
NARAVI

Na podlagi proračuna se vsako leto sprejme sklep o sofinanciranju
zimske in letne šole v naravi. Pri določanju višine zneska
sofinanciranja občine se upošteva socialno stanje družine.

STEBER 5: KVALITETA ŽIVLJENJA
44. OBNOVA SOKOLSKEGA DOMA

43. SOFINANCIRANJE PREVOZOV OTROK V ŠOLO

Občina Radlje ob Dravi zagotavlja šolske prevoze za učence, katerih
prebivališče je od osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre oz.
tudi tam, kjer gre za nevarno pot. Šolske prevoze zagotavlja tudi za
otroke s posebnimi potrebami.

izdelkov. Projekt bo omogočil vzpostavitev KRATKIH DOBAVNIH
VERIG - od občinskega sadovnjaka do krožnika v lokalnem okolju.

46. CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI

Občina Radlje ob Dravi, ki ima bogato dediščino trajnostnega in večnamenskega upravljanja z gozdovi, želi pristopiti k

Z obnovo Sokolskega doma smo uporabnikom Varstveno delovnega centra zagotovili kakovostne storitve in prijeten urejen
ambient, v katerem lahko izvajajo svoje aktivnosti. Uporabniki
imajo institucijo v lokalnem okolju in bodo lažje ohranjali stike
z domačim okoljem.

45. SADJARSKI CENTER RADLJE OB DRAVI

vzpostavitvi mednarodno pomembnega Centra sonaravnega
gospodarjenja z gozdovi. Center bo predstavljal novo turistično, gospodarsko, izobraževalno in trajnostno pridobitev za vse
generacije.

47. DVOREC RADLJE-KULUTNO IN GOZDNO
SREDIŠČE ZGORNJE DRAVSKE DOLINE

Sadjarski center Radlje ob Dravi, ki je bil prvotno predviden v
dvorcu Radlje, se je prestavil na novo, v kozolec, ki je zaščiten
kot spomenik kulturnega pomena, in v Slivnikarjevo hišo. Uredili so se kletni prostori za namene predelave in skladiščenja
sadja ter njihovih produktov in degustacijska soba. V okviru aktivnosti bo potekal prikaz predelave sadja in možnost pokušine
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Uspešni smo bili na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v
lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje
in odpornost. Projekt bomo izpeljali skupaj s Koroškim pokrajinskim muzejem, enota Radlje ob Dravi, kateremu bodo prenovljeni prostori tudi predani v upravljanje.

52. ŠIRITEV VODNEGA PARKA – POSTAVITEV
KOZOLCA

48. MOTORIK PARK

Kozolec pomeni širitev Vodnega parka in popestritev panorame
celotnega območja. Pod kozolcem je pripravljena infrastruktura za izposojo električnih koles v pilotnem projektu izposoje
E-koles na območju Dravske kolesarske poti v Sloveniji.

53. IZPOSOJA ELEKTRIČNIH KOLES
Motorik park vzpodbuja motorične spretnosti in je prilagojen za
vse generacije. Poleg zabave in dogodivščin, ki jih bodo posamezne postaje ponujale, bo na njih možno tudi usposabljanje
za profesionalne športnike. Pripravljena je idejna zasnova in ostala dokumentacija za prijavo na enega od prihodnjih razpisov.

49. VEČGENERACIJSKI URBANI ŠPORTNI PARK
RADLJE OB DARVI

Ker občina Radlje ob Dravi sledi trendom v razvoju turizma,
smo sprejeli odločitev, da ponudimo našim obiskovalcem in
gostom nov turistični produkt – izposojo električnih koles. Na
voljo je flota 10 e-koles, različnih velikosti in tehničnih specifikacij. Možna je enostavna brezstična izposoja in izposoja v prostorih MKC.

54. NAŠA DRAVA

V občini Radlje ob Dravi smo bogatejši za vadbena orodja, ki
so namenjena različnim generacijam. Svoj prosti čas lahko
koristno izkoristite na napravah za razgibavanje in telovadbo,
večnamenskem podestu, namenjenemu jutranji telovadbi ali
počitku, druženju, lahko igrate namizni tenis ali disk golf.

50. POSTAVITEV IGRAL ZA MEDGENERACIJSKO
DRUŽENJE

Pričenjamo projekt postavitve igral za medgeneracijsko druženje, ki bo zagotovil družbeni in socialni razvoj podeželja. Igrala
bodo dvignila kvaliteto življenja družin z otroki, zagotovile se
jim bodo varne športne površine namenjene igri otrok in vzpodbujanju gibalne motorike.

51. VRTNI ŠAH

Na pobudo Šahovskega društva in z željo po približanju te igre
širšemu krogu uporabnikov smo se odločili kupiti leseni vrtni
šah. Šah se bo nahajal na ploščadi med Mladinskim kulturnim
centrom in trgovskim centrom v Radljah ob Dravi.
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V letu 2021 smo se pridružili zanimivemu projektu »Naša Drava«, ki povezuje občine ob Dravi - od Dravograda do Podvelke.
V bližini dravske kolesarske poti smo postavili novo počivališče
za kolesarje, ki bo še obogatilo kolesarsko ponudbo v naši Občini. Postavljena bo tudi informacijska tabla s pomembnimi turističnimi informacijami za domače in tuje goste.

55. KLOPCA LJUBEZNI

Občina Radlje ob Dravi je prva koroška občina, ki ima postavljeno originalno Klopco ljubezni in sploh prva v Sloveniji, kjer
lahko v isti občini najdemo kar dve – Stari grad in pot proti
Barniku v Vuhredu. Obe klopci imata razgled druga na drugo

priznana pravica do tuje pomoči in nege, kronično bolnim osebam, hudo bolnim otrokom, otrokom z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju.
Storitev za občane znaša 2,50 € na uro in je sofinancirana s strani občine.

60. UREDITEV PARKIRNIH MEST PRI
ZDRAVSTVENEM DOMU V RADLJAH

in tako simbolno povezujeta levi in desni breg reke Drave. Obe
klopci sta opremljeni z grbom Občine Radlje ob Dravi, skrbno
izbranim verzom in QR kodo, ki ju umešča v zemljevid Klopc
ljubezni. Narejeni sta iz slovenskega macesna in obdelani na
tradicionalen način.

56. UREDITEV NOVEGA PROSTORA ZA DRUŽENJE
V SP. VIŽINGI OZ. NA HAVAJIH

Z investicijo je zdravstveni dom pridobil podvojeno število
parkirnih mest. Rešila se bo tudi varnost dostopa in izvoza
ekipe nujne medicinske pomoč ter olajšal dostop osebam na
vozičku.

61. NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA

Občina Radlje ob Dravi je od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije neodplačno pridobila v last zemljišče
na Sp. Vižingi (Havaji). Novo podobo je dobila okolica doma
Havajev, saj se je asfaltirala cesta in parkirišče ter uredil nov
prostor za druženje.

57. ASFALTIRANJE IGRIŠČA NA HAVAJIH IN PRI
OSNOVNI ŠOLI RADLJE OB DRAVI

Športna dejavnost je eden temeljev zdravega načina življenja.
Za to pa je potrebna ustrezna ponudba programov v športnih
objektih in na športnih površinah. Novo asfaltno preplastitev je
dobilo igrišče na Havajih in pri Osnovi šoli Radlje.

58. PROJEKT ČEBELA BERE

Operacija predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, k
povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. V okviru projekta se je v Knjižnici Radlje ob Dravi
vzpostavil čebelji kotiček in izdala slikanica Čebela BERE med.

59. STORITEV POMOČ NA DOMU

Storitev je namenjena osebam starim nad 65 let, osebam s
statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb, drugim invalidnim osebam, ki jim je

Radeljski gasilci so se razveselili novega gasilskega vozila. Želimo vam srečno, predvsem pa varno vožnjo, varno uporabo in
vrnitev iz intervencij.

62. PRIDOBITEV LASTNIŠTVA KULTURNEGA
DOMA RADLJE OB DRAVI

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je sprejel sklep, s katerim
se je seznanil s predlogom neodplačnega prenosa stavbe Kulturnega doma Radlje, v last Občine Radlje ob Dravi. Občinsko
upravo je občinski svet pooblastil, da prične z zastopnikom KD s
postopki prenosa, skladno s področno zakonodajo.

63. GRADNJA BIVALNE ENOTE CUDV ČRNA V
RADLJAH

Bivalni enoti se gradita v neposredni bližini Sokolskega doma
v Radljah ob Dravi, v katerem so že urejeni prostori Varstveno
delovnega centra Črna. To je pomemben korak v standardu oskrbe najranljivejših skupin ljudi. Uporabniki bodo lahko v enotah živeli samostojno glede na sposobnosti in veščine in s pomočjo osebja sami organizirali življenje (vključno s kuhanjem,
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66. UREDITEV KALVARIJE

pospravljanjem, delitvijo dela, organizacijo prostega časa itd.).
Kar pa je najbolj pomembno, ostali bodo v svojem domačem
okolju.
avtor: Tomo Jeseničnik

64. GRADNJA STANOVANJ ZA STAREJŠE V
RADLJAH OB DRAVI

Izdelan je konservatorski načrt za obnovo Kalvarije. Naravni pojavi, kot so poplave, zemeljski plazovi so načeli njeno zunanjo
podobo. Obnova Kalvarije je predvidena po zaključku del na
Marijinem znamenju.

67. NADGRADNJA OCVETLIČENJA RADELJ

V letu 2022 je Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja objavil razpis za najem 21 oskrbovanih in
namenskih najemnih stanovanj, v njihovem novem objektu
Prisoja 8.
Objekt, dostopi in stanovanja so prilagojeni starejšim (dvigalo,
držala, prilagojena kopalnica in ostala oprema ...). Stanovanja
se bodo upravičencem oddala v najem za nedoločen čas.
Pričenja pa se tudi gradnja novih 27 varovanih stanovanj.

65. UREDITEV MARIJINEGA ZNAMENJA

V letošnjem letu smo bogato cvetlično opravo lanskega leta
dodatno nadgradili. Ocvetličenju sta se pridružili tudi Krajevna
skupnost Remšnik in Krajevna skupnost Vuhred.
Pomemben del ocvetličenja so tudi trajnostni nasadi. Občina je
najela krajinskega arhitekta, ki je izrisal enovito cvetlično zasnovo za celotno mestno jedro.

68. OBNOVA OPORNEGA ZIDU IN STOPNIŠČA NA
POKOPALIŠČU NA REMŠNIKU

Marijino znamenje je bilo leta 1995 razglašeno za kulturni in
zgodovinski spomenik lokalnega namena. V letu 2021 je bila z
Javnim zavodom Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine sklenjena Pogodba za konservatorsko-restavratorske
posege na Marijinem znamenju. Obnova poteka med leti 20212024, sredstva zagotavljata občina Radlje ob Dravi in Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine.
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Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. je
začelo z obnovo obzidja okoli cerkve Sv. Jurija na Remšniku v
dolžni 150 m in višini od 0,78 m do 3,81 m. Obnova obzidja bo
razdeljena na 3 faze.

71. HMELJ

69. SPREJEM STRATEGIJ

Z ciljem razvojno gledati naprej so se sprejele tri pomembne
strategije z raznolikih področij:
• Strategija za mlade Občine Radlje ob Dravi 2022-2026
• Strategija razvoja trajnostnega turizma 2022-2027
• Vizija in strategija Radlje ob Dravi 2022 2040
FESTIVALI

70. IGRAJ SE Z MANO

Hmeljarski likof tradicionalno poteka zadnjo nedeljo v septembru, ko se zaključi uradna sezona hmelja. Gre za največjo, najbolj odmevno in najbolj množično obiskano prireditev v Radljah ob Dravi.

72. ARS FEST

V letih 2018 in 2019 se je v Radljah ob Dravi odvil Festival igraj
se z mano. Izvedene aktivnosti so združile ljudi različnih starosti, spola, iz različnih držav, tiste s posebnimi potrebami in tiste
brez. Zaradi korone je bila izvedba festivala začasno ustavljena.

Občina Radlje ob Dravi je s Kulturnim društvom Radlje sooblikovala festival z imenom ARS FEST RADLJE. Festivalsko dogajanje združuje tradicionalne prireditve, s svežimi vsebinami.
Želimo si, da festival postane poletna stalnica kulturnega in
umetniškega dogajanja v naši občini.
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OBISK PAHERNIKOVIH GOZDOV
V Pahernikovih gozdovih smo skupaj s predsednikom Pahernikove
ustanove, prof. dr. Jurijem Diacijem, predsednikom PRO SILVA EU,
dr. Eckartom Senitzo, predsednico PRO SILVA SLO, Kristino Sever,
gostili veleposlanika Japonske, njegovo ekscelenco Hiromichi
Matsushito.

20:00
Športna hiša Radlje
DPZ Aglaja in
Big Band Radlje

12:00
12:00
center
Radelj
ob Dravi
center Radelj ob Dravi
Čuki,
Hmeljarski likof
Gašper Bergant in
in Zvita Feltna
Klapa Kampanel

Dalmatinska sobota v centru Radelj ob Dravi
Klapa Kampanel z gostom Luka Basi | 17:30

S primeri dobre prakse sodelovanja nevladnih organizacij in lokalne
skupnosti želimo pokazati našo pripravljenost razvijati Dom gozdne
kulture. V okviru obiska smo si ogledali eno izmed najdebelejših
smrek – Pahernikovo smreko, obiskali Bolfenk s cerkvijo in se
okrepčali s tradicionalno gozdarsko malico »friko«. Ogled gozdov
smo zaključili ob naši najvišji smreki – Sgermovi smreki. Skupaj z
gosti smo tudi mi ponovno odkrivali lepo in edinstvenost naših
gozdov ter postavili trdne temelje za prihodnje sodelovenje.
Občina Radlje ob Dravi

OBVESTILO
Spoštovani,
obveščamo Vas, da bo zaradi izvedbe prireditve »Rad’mam vikend«
v času od 23. 09. 2022 od 15.00 ure do 25. 9. 2022 do 24.00 ure
začasna popolna zapora naslednjih občinskih cest:
- LK št. 346211, Malgajeva ulica, na odseku od Slaščičarne Center ter
do gostinskega lokala Bueno;
- LZ št. 346101, Koroška-Mariborska cesta, na odseku od hišne
številke Mariborska cesta 4 ter do hišne številke Mariborska cesta 7;
- LK št. 346451, Tima –Mariborska cesta.
Za razumevanje se Vam zahvaljujemo!
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

Vabimo vas, da se nam 25. 9. 2022 med 10:00 in 13:00 uro
pridružite na Vodnem parku Radlje ob Dravi na testu sup opreme in
prikazu veslaških tehnik skupaj z Gregorjem Mohoričem, državnim
prvakom v supanju v sprint kategoriji iz leta 2021.
Prav tako vas vabimo, da med 26. in 30. septembrom izkoristite
priložnost in si v Mladinskem kulturnem centru Radlje ob Dravi
brezplačno izposodite e-kolo in obiščete katero izmed mnogih
kolesarskih poti v naši okolici.
Bodite aktivni in se nam pridružite!
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

