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OBČINA RADLJE OB DRAVI
PREJELA SKLEP ZA INVESTICIJO
»PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB
DRAVI«
Občina Radlje ob Dravi je s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport prejela Sklep o dodelitvi sofinancerskih
sredstev za investicijo »PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB
DRAVI«. Predmet sofinanciranja je novogradnja vrtca v
neto tlorisni površini 473 m2. V skladu s Sklepom o izboru
dodatnih projektov, predvidenimi proračunskimi sredstvi
in finančnim načrtom ministrstva je občina Radlje ob Dravi
upravičena do zneska v višini 511.400,03 EUR.
Izvedba projekta bo zagotovila več prostora, kar pomeni več
vpisanih otrok in manj otrok na čakalni listi za vpis. Dolgoročni
cilj je razširiti javno vzgojno-izobraževalno infrastrukturo, ki
bo nudila možnost za vpis otrok v vrtec vsem staršem, ki
povprašujejo po teh javnih vzgojno-izobraževalnih storitvah,
predvsem za zagotavljanje enakih možnosti in socialne
vključenosti. S projektom bomo zagotovili tri igralnice
z garderobami in sanitarijami ter komunikacijske vezi
(hodniki).
Občina Radlje ob Dravi

ZAČETEK DEL NA VUHREŠKEM
POLJU
V mesecu januarju so se začela dela na območju Vuhreškega
polja, kjer je ob močnejših neurjih prihajalo do razlivanja
vode in poplavljanja hiš.
V okviru investicije se bosta izvedla ponikovalno polje in
usedalnik, prav tako se bo uredila meteorna kanalizacija.
Občina Radlje ob Dravi

OBNOVA VSTOPNIH TABEL
Občina Radlje ob Dravi je ponosna nosilka naziva »Najlepše
urejeno manjše mesto v Sloveniji« in zavedamo se, da prejeti
naziv prinaša določena pričakovanja o urejenosti našega
kraja. V ta namen smo obnovili tabli, ki ob vstopu v občino
pozdravita obiskovalce – na vzhodni vpadnici in ob krožišču
Prosilva.
Na novih tablah so poleg naziva, ki nam ga je podelila
Turistična zveza Slovenije, izpostavljeni vsi prejeti certifikati,
s katerimi se ponaša naša občina, in prijateljska mesta, s
katerimi smo podpisali dogovor, kajti zavedamo se, kako
pomembno je vzpostavljati dobre odnose v regiji, ne samo
v duhu sodelovanja, temveč tudi z namenom širjenja in
izmenjavanja dobrih praks.
Občina Radlje ob Dravi

PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ V CENTRU
RADELJ OB DRAVI
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.
Predhodno je bil izveden geodetski postopek odmere
zemljišč, postopek prodaje pa je bil zaključen konec leta
2021, na podlagi katerega je Občina Radlje ob Dravi postala
lastnica zemljišč, parc. št. 351/15, 351/17, 351/19 in 351/20,
vse k. o. 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.

LUCIJA POTNIK DVORANSKA
DRŽAVNA PRVAKINJA NA 60 M
V soboto, 29. januarja 2022, je v Novem mestu pod okriljem
Atletske zveze Slovenije potekalo državno dvoransko prvenstvo
v atletiki v kategoriji U20. Atletinja Atletskega klub Radlje ob
Dravi, Lucija Potnik, ki bo letos dopolnila šele 17 let, si je z
izjemnim časom 7,59 sekunde pritekla zlato kolajno in le za 2
stotinki zgrešila državni rekord.

Občina Radlje ob Dravi
Z aktualnim rezultatom 7,59 sekunde se je zavihtela na drugo
mesto v Sloveniji v članski kategoriji na 60 m v dvorani. S
trenerjem Primožem Miheuom se trenutno pripravljata na
Balkansko prvenstvo U20, ki bo potekalo 12. februarja 2022 v
Beogradu, nato pa bosta vse moči usmerila v letošnjo Evropsko
prvenstvo U18, ki bo v začetku julija potekalo v Izraelu in za
katerega je Lucija že v lanskem letu odtekla normo na 100 m.
Prav tako je na dosegu Lucijinih nog tudi norma za letošnje
Svetovno prvenstvo U20, ki bo potekalo avgusta v Kolumbiji.

LETNO POROČILO O DELU ZIMSKIH
SLUŽB
Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava Radlje ima v
upravljanju 264 km lokalnih in gozdnih cest, katerih dolžina
se razprostira na levem in desnem bregu reke Drave.
Razpršenost lokalnih in gozdnih cest v Občini Radlje ob Dravi
je torej zelo raznolika.
Pri opravljanju zimske službe upoštevamo naslednje
prioritete:
• Kot prva prioriteta so povezovalne lokalne ceste,
lokalne ceste in površine za pešce (pločniki, varne poti)
ter najbolj pomembne občinske ceste.
• Kot druga prioriteta so preostale javne poti in preostale
javne površine.
Konec leta 2021 in v začetku 2022 je bila zimska služba za
namene posipavanja poledenelih cest aktivirana skorajda na
dnevni bazi. Občankam in občanom želimo zagotoviti čim
bolj kakovostno življenje v naši občini.
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje

Veliko tekaških uspehov želi,
Atletski klub Radlje

PREŠERNOV DAN V MUZEJU
RADLJE OB DRAVI

Vabimo vas, da si v torek, 8. februarja, ob slovenskem kulturnem
prazniku brezplačno ogledate naše občasne in stalne razstave
med 9. in 16. uro. Ob 18. uri bo potekal intermedijski performans
Mojce Kamnik Je na Dravci mhlca v izvedbi akustične zasedbe
Hedera Vento, ki temelji na ljudskih pesmih, v katerih se reka
Drava pojavlja kot točka (pre)loma. Skozi živo glasbo, realne in
imaginarne zvočne krajine, gibljive slike božanskosti Drave in
povzetek čustev, ki jih reka odnaša, se bodo reflektirali odnosi
do soljudi, med ljudmi, do narave in obstoja. Je zrcalo našega
odnosa z vodo in do vode. Po performansu bo sledil ogled
občasne razstave Naša Drava z odličnimi fotografijami Toma
Jeseničnika.
Muzej Radlje ob Dravi

