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PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE – 3. SKLOP

DOBRA VODA ZA BOLJŠI JUTRI

Z NALOŽBO OSKRBA S
PITNO VODO V POREČJU
DRAVE – 3. SKLOP
DO KAKOVOSTNE
VODOOSKRBE
V občini Radlje ob Dravi je v teku velika in

pomembna infrastrukturna naložba, ki je del
skupnega projekta petih občin zgornje Dravske doline Oskrba s pitno vodo v porečju
Drave – 3. sklop. Projekt obsega nadgradnjo
vodovodnih sistemov v vseh petih občinah
ter njihovo povezavo v celovit sistem s skupnim nadzornim centrom. Naložba je sofinancirana s kohezijskimi sredstvi Evropske unije,
njen glavni namen pa je prebivalcem naših
občin zagotoviti boljšo in varnejšo oskrbo s
kakovostno pitno vodo.
Vodovodni sistem na območju občine Radlje
ob Dravi je zelo razvejan. Gradnja obsega centralni sistem Radlje ob Dravi, sistem Vuhred,
povezovalni sistem Radlje‒Brezno in sistem
Remšnik s povezavo v skupni sistem Radlje.
Sistem vodooskrbe je treba nadgraditi, zgra-

NAGRAJENCI ANKETE
CPS
OBČINE
V sredo, 7. junija 2017, je v Mladinskem kul-

turnem centru Radlje ob Dravi v okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine
Radlje ob Dravi potekala javna razprava. Na
srečanju so bile predstavljene smernice razvoja okolju in občanom prijazne mobilnosti in
akcijski načrt, ki obsega pet pomembnih področij ukrepanja: hojo, kolesarjenje, javni po-

diti nove cevovode in objekte, obstoječe cevovode hidravlično izboljšati in posodobiti
obstoječe objekte vodovodne infrastrukture.
Z naložbo Oskrba s pitno vodo v porečju Drave
– 3. sklop načrtujemo povezavo štirih ločenih
javnih vodovodnih sistemov Radlje ob Dravi v
enega skupnega. Vodni viri na območju občine
so zelo izdatni, saj za skoraj dvakrat presegajo pričakovano porabo. Po združitvi sistemov
vseh petih občin v enotnega se bo višek vode
tako lahko odvajal k sosednjim občinam.
V sklopu projekta bomo v občini Radlje ob
Dravi uredili povezovalni cevovod Radlje–
Brezno, ki vključuje izgradnjo transportnega
voda skozi občino ter povezavo s sosednjimi
občinami, izgradnjo novega vodohrana Zgornja Vižinga ter nadgradnjo obstoječega in izgradnjo novega črpališča Zgornja Vižinga. V
centralnem naselju Radlje ob Dravi se izvajajo
hidravlične izboljšave obstoječega cevovoda
in izgradnja povezovalnega voda do obstoječega vodohrana Župank. Omrežje v Vuhredu
bo odslej povezano v skupni sistem vodooskrbe, zgrajen bo nov cevovod ter nov vodohran
Vuhred v bližini obstoječega. V sistemu Remšnik so predvidene tako novogradnje kot hidravlične izboljšave obstoječega cevovoda in
povezava omrežja v skupni vodovodni sistem
Radlje. Zgrajeni bodo štirje novi vodohrani
Golob, Kajzer, Remšnik Gašper, Remšnik 1 ter
dve črpališči Remšnik 1 in eno nižje od Helbla.
Skupno bomo v občini Radlje ob Dravi nadgradili oz. na novo zgradili 26.806 metrov vodovoda. Urejen bo tudi skupni nadzorni center za
vodovodni sistem vseh petih občin, ki sodelujemo v projektu. Upravljavec novozgrajenega
vodovoda Drava bo Javno komunalno podjetje
Radlje ob Dravi.
Glavni namen naložbe je zagotoviti boljšo in
varnejšo oskrbo s pitno vodo 18.000 prebivalcem občine Radlje ob Dravi ter občin Dravograd, Vuzenica, Muta in Podvelka. Na javno
tniški promet, motoriziran promet in celostno
načrtovanje in upravljanje.
V sklopu srečanja je potekalo tudi žrebanje
nagrajencev, ki so sodelovali v spletnem anketnem vprašalniku. Podelili smo glavno nagrado, zložljivo kolo in tri družinske vstopnice
za celodnevni obisk Vodnega parka Radlje ob
Dravi.
Izžrebani nagrajenci so:
Ernest Tandler, dobitnik glavne nagrade
Vasja Dietner

vodovodno omrežje bo na novo priključenih
5.000 prebivalcev naših občin. Vodovodne
sisteme bomo hidravlično izboljšali in skupaj
nadgradili preko 100 tisoč metrov vodovoda ter zgradili nove in nadgradili obstoječe
objekte za nemoteno vodooskrbo. Projekt
je velikega pomena tako za naše občanke in
občane kot za nadaljnji razvoj naših občin in
širšega območja Dravske doline. Nadgradnja
vodovoda pomeni veliko pridobitev, saj z njo
dolgoročno rešujemo izziv kakovostne vodooskrbe in zagotavljamo ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo tako današnjih kot
prihodnjih generacij prebivalcev.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
Občina Radlje ob Dravi
Klavdija Prot
Aleš Tacer
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
Z mnenji, idejami in s predlogi, ki so jih sodelujoči podali v okviru ankete in ki obravnavajo področje urejanja prometa in mobilnosti v
občini Radlje ob Dravi, se lahko seznanite na
spletni strani občine, pod zavihkom Vizije in
strategije Občine Radlje ob Dravi.
Občina Radlje ob Dravi

Obvestilo o zapori ceste
Spoštovani! Obveščamo vas, da je zaradi poškodbe malega mostu (pri Križaniču) na lokalni cesti Brezno – Lakoše – Koležnikov most, cesta do
nadaljnjega zaprta. Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.

PRESPALI SMO V ŠOLI
Šolsko leto 2016/17 se izteka z bliskovito hitrostjo. Veliko smo se naučili, se trudili za lepe
ocene, stkali nova prijateljstva, svoj nepozaben čar pa je zaključku tega šolskega leta ponovno dodalo popoldansko druženje in spanje

v šoli, ki nam bo vsem ostalo v lepem in nepozabnem spominu. Še posebej pa smo ponosni
na to, da so se nam pridružili tudi otroci iz vrtca in njihovi vzgojiteljici Franja in Alenka.
Tako smo v petek, 2. 6. 2017, otvorili naše druženje s športnimi igrami na šolskem igrišču,
nato pa smo se odpravili proti lovski koči, kjer
so nam lovci LD Remšnik pripravili prijazen in

topel sprejem. Na zelo zanimiv način sta nam
Ivan Golob in Albert Grögl prikazala življenje
lovcev, zgodovino Lovske družine Remšnik in
orožje, ki ga uporabljajo pri lovu, za kar se jima
iskreno zahvaljujemo. Po predstaviti so nas
pogostili s sokom in pecivom.
Nato smo se počasi vrnili proti šoli, kjer nas
je že od daleč vabil vonj po picah, po večerji
pa sta učenki Nika in Lidija pripravili čudovito
kulturno prireditev, kjer smo se predstavili s
petjem, plesom, harmoniko, otroci iz vrtca pa
so zaplesali kar v pižamah. Sledil je ples v šolski
avli in večer se je prehitro prevesil v noč. Pred
spanjem smo si ogledali še risani film in prijetno utrujeni in bogatejši še za eno nepozabno
izkušnjo več smo legli k počitku. In čeprav nas
je zjutraj prebudilo potrkavanje dežnih kapelj,
nas to ni spravilo v slabo voljo, pač pa smo
sklenili, da bomo naslednje šolsko leto takšno
druženje vsekakor ponovili.
Učiteljice OŠ Remšnik

PRIJATELJSKO SREČANJE
S ŠOLO IZ EIBISWALDA
V sredo, 31. 5. 2017, smo gostili naše prijatelje iz Volkschule Eibiswald. Sodelovanje poteka
že 22 let, naša druženja namenjamo različnim
dejavnostim in tako z različnih vidikov približujemo znanje nemškega jezika. Tokrat smo jim
pripravili kulturni program z igrico Rdeča frnikola, jim zaplesali in zaigrali na harmoniko.
Letošnje srečanje je bilo še posebej slovesno,
saj se je od nas poslovil ravnatelj Volksschule
Eibiswald, ker odhaja v zaslužen pokoj. Naša
sodelovanja so tudi zaradi njegovega prizadevanja prerasla v iskrena prijateljska srečanja.
Naši učenci so se družili z vrstniki iz Avstrije v
različnih delavnicah: v robotski, jezikovni in plesni skupini. Skupaj z njimi smo preživeli spro-

OBLETNICA
MARENBERŠKEGA
MLADINSKEGA
KULTURNEGA CENTRA
V soboto, 17. 6., vas vabimo, da skupaj z nami
praznujete naš »rojstni« dan. Na ploščadi pred
mladinskim kulturnim centrom se bo že ob

ščeno in prijazno dopoldne ter izmenjali nekaj
izkušenj in navezali nekaj novih poznanstev.
Veselimo se nadaljnjih srečanj in druženj z njimi.
15.00 začelo pestro dogajanje. Kot že nekaj let
zapored bo tudi tokrat dišalo iz kotlov, ko pa se
bo dan prevesil v noč, bodo dogajanje ogreli še
glasbeni gostje: Milan Kamnik in Odprava zelenega zmaja.
Zaradi dogodka bo zaprta cesta mimo Time od
petka, 16. 6. 2017, od 22.00 ure do nedelje, 18.
6. 2017, do 12.00 ure.
V primeru slabega vremena dogodek odpade.

Mentorici za nemški jezik:
Alenka Grubelnik in Hilda Ferk

VAŠKE IGRE
VUHRED 2017
Turistično društvo Vuhred tudi letos organizira
VAŠKE IGRE VUHRED 2017, ki bodo potekale v
nedeljo, 18. junija, ob 14. uri pri Osnovni šoli
v Vuhredu. Pričetek tekmovanja je ob 15. uri.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

JZ ŠKTM Radlje

Turistično društvo Vuhred
Karl Gosak

VABILO
Ob državnem prazniku, Dnevu državnosti, Vas
vabimo na svečano počastitev Dneva državnosti, ki bo v petek, 23. junija 2017, ob 17. uri, na
mejnem prehodu Radelj.
Slavnostni govornik bo državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve, gospod Boštjan Šefic. Vljudno vabljeni!
Občina Radlje ob Dravi
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

