
IZDANO GRADBENO DOVOLJENJE ZA 
IZGRADNJO DVEH BIVALNIH ENOT 

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

Investitorju, Centru za usposabljanje, delo in varstvo – 
CUDV Črna na Koroškem, se je izdalo gradbeno dovoljenje 
za izgradnjo dveh stanovanjskih stavb za druge posebne 
družbene skupine (dislocirani stanovanjski bivalni enoti za 
odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju). Bivalni enoti 
bosta v neposredni bližini Sokolskega doma v Radljah ob 
Dravi, v katerem so že urejeni prostori Varstveno delovnega 
centra Črna. To bo pomemben korak v standardu oskrbe 
najranljivejših skupin ljudi, saj tudi evropske in slovenske 
usmeritve narekujejo ustanavljanje čim manjših bivalnih 
enot, zmanjševanje obsega in pomena večjih institucij ter 
vključevanje bivalnih skupnosti v okolje. 
Uporabniki bodo lahko v enotah živeli samostojno glede na 
sposobnosti in veščine ter s pomočjo osebja sami organizirali 
življenje (vključno s kuhanjem, pospravljanjem, delitvijo 
dela, organizacijo prostega časa itd.). Kar pa je najbolj 
pomembno, ostali bodo v svojem domačem okolju.
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Na mladih svet stoji in zato jim vedno radi pomagamo pri 
uresničevanju njihovih načrtov. Tako so se pri županu, mag. 
Alanu Bukovniku, oglasile učenke OŠ Radlje ob Dravi, ki 
sodelujejo na 36. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna 
glava. Letošnja tema je Voda in zdravilni turizem, kar se lepo 
ujema tudi s smerjo razvoja turizma naše občine. Sodelujoči 
morajo izdelati turistično nalogo na razpisano temo in se 
osredotočiti na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo 
javno predstavitev na turistični tržnici.

Nuša Auberšek, Julija Koležnik, Evita Martini, Lara Peruš, 
Neja Potnik in Naja Sinrajh, pod mentorstvom Maje Valente 
in Natalije Grilč, so se odločile, da bodo raziskale, kaj lahko 
doprinesejo h kopalni sezoni v Radljah ob Dravi glede 
na to, da imamo edini naravni biološki bazen v Sloveniji 
(Vodni park Radlje ob Dravi). Oblikovale so idejo, da bi 
turistom, ki prespijo v hiškah, ponudile dodatno možnost za 
družinski izlet, in sicer obisk Srebrnega studenca, katerega 
legenda pravi, da ima voda v njem čudežno moč. Dekleta 
so oblikovala letak z zemljevidom poti in zabavnih nalog, ki 
jih lahko družina opravi pri studencu. Turisti bodo v hiškah 
ob obisku dobili tudi njihov proizvod, micelarno vodo v lepi 
embalaži, izdelano iz vode Srebrnega studenca. Za otroke 
pa je učenka Nuša narisala tri različne pobarvanke (na temo 
kopanja in studenca). Izdelale so tudi tri razglednice, ki bi jih 
turisti lahko poslali domov.
Njihov cilj je prispevati k ponudbi Vodnega parka in 
prepoznavnosti Srebrnega studenca v povezavi s pozitivnimi 
učinki vode (pitje vode iz studenca, kopanje v naravnem 
biološkem bazenu, sprehod do studenca – zdravo za telo in 
um, naloge ob studencu – sprostitvena moč vode in gozda). 
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RDEČI BALONI OBVESTILO

BREZPLAČEN PREVZEM ZELENEGA 
ODREZA V ZBIRNE CENTRE – ZA 
OBDOBJE 15. 3. – 15. 4. 2022

Ob mednarodnem dnevu redkih bolezni bo med 25. 
februarjem in 4. marcem potekala akcija »RDEČI BALONI«. 
Letos virtualno in že osmič zapored. Občina Radlje ob 
Dravi se je akciji »Pohod z rdečimi baloni« pridružila med 
prvimi občinami v Sloveniji leta 2017. Projekt opozarja na 
drugačnost otrok z redkimi boleznimi in vabi k sprejemanju 
drugačnosti.

In zakaj rdeča barva?

Ker je prav rdeča barva tista svetla točka, ki v osivelem 
dnevu govori o upanju. Vabim vas, da se projektu pridružite 
tudi vi tako, da na okna prilepite rdeč balon in s tem 
pokažete, da sprejemate drugačnost otrok z redkimi 
boleznimi in osebe s posebnimi potrebami.
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Obveščamo vas, da bo v mesecu marcu vzpostavljen nov 
prometni režim na območju Poslovne cone IV zaradi izvedbe 
zapore ceste, kot je prikazano na spodnji sliki. 

Nov režim bo označen z ustrezno prometno signalizacijo.
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Spoštovani! 
Obveščamo vas, da zaradi odjuge in razmočenosti cestišč 
od 23. februarja do preklica velja na občinskih in gozdnih 
makadamskih cestah prepoved prometa s tovornjaki, 
ki presegajo 7,5 t skupne teže. Prepoved bo označena s 
prometno signalizacijo. Prepoved ne velja za komunalna 
in intervencijska vozila, vozila za prevoz mleka (vsi prevozi 
povezani s predelavo mleka) in vozila, ki izvajajo redno 
vzdrževanje cest.
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Družba Kocerod, d. o. o., obvešča vse občane Koroške, da 
bo na vseh zbirnih centrih v obdobju 15. 3. do 15. 4. 2022 
mogoča brezplačna oddaja zelenega odreza v količini do 
3 m³. Mogoča bo za vsa gospodinjstva, ki so vključena v 
sistem zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Za oddajo 
zelenega odreza v gospodinjstvu najbližjem zbirnem centru 
(ZC Dobja vas, Dovže, Lokovica, Muta, Otiški Vrh, Pameče, 
Radlje) je potrebno dokazilo – zadnja plačana položnica in 
osebni dokument. Med odpadke zelenega odreza sodijo: 
ostanki okrasnih rastlin, vrtnin, grmovnic, listja in vej do 
premera 4 cm. Vse povzročitelje odpadkov naprošamo za 
ustrezno ločevanje – med zeleni odrez ne spada kamenje.
Oddaja odpadka je mogoča v sklopu rednega delovnega časa 
zbirnih centrov:
• v ponedeljek in četrtek med 12.00 in 19.00 uro;
• v torek in sredo med 7.00 in 15.00; 
• v petek med 7.00 in 13.00. 
• Sobota od 8.00 do 12.00: 
o 1. in 3. v mesecu odprti ZC Otiški Vrh, Lokovica in Muta; 
o 2. in 4. v mesecu odprti ZC Dobja vas, Radlje in Dovže. 
• ZC Pameče je odprt vsako soboto med 8.00 in 13.00.
Poziv ne velja za pravne osebe.

Družba Kocerod, d. o. o.

NOV PROMETNI REŽIM NA OBMOČJU 
POSLOVNE CONE IV


