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OBISK MINISTRA
ZA INFRASTRUKTURO
Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič
je v petek, 14. julija 2017, v okviru delovnega
obiska obiskal tudi občino Radlje ob Dravi, kjer
sta si skupaj z županom mag. Alanom Bukovnikom ogledala potek rekonstrukcije mostu v
Vuhredu. Pogovori so potekali tudi o aktualnih
infrastrukturnih projektih na državnih cestah v
občini.
Ministra smo seznanili z aktivnostmi pri načrtovanju izgradnje rondoja pri Lidlu in se dogovorili, da pospešimo aktivnosti za čimprejšnjo
izgradnjo le-tega.
Državna kolesarska steza od Mute do Vuhreda
je trenutno v fazi odkupa zemljišč in zaključni
fazi projektiranja. Takoj, ko bo sklenjen dogovor za menjavo med Ministrstvom za okolje RS

in Direkcijo RS za ceste (DRSI), bo DRSI objavila
razpis za izvedbo.
Seznanili so nas, da je že podpisana pogodba
z izvajalcem za preplastitev ceste G1 od Dravograda do Radelj v skupni dolžini 3 km, še posebej pa nas je razveselilo dejstvo, da bo DRSI
posebno pozornost namenil urejanju cest, ki
vodijo od mejnih prehodov v Slovenijo, kar pomeni, da se bodo dela izvajala tudi na državni
cesti proti mejnemu prehodu Radelj.
Ob obisku ministra v Vuhredu smo ga opozorili tudi na težavo prehajanja otrok čez državno
cesto v samem kraju in na prizadevanja občine
za izgradnjo prehoda za pešce v centru kraja in
nestrinjanjem z DRSI.
Obljubil so, da bodo na DRSI ponovno proučili,
da bi našli rešitev za izvedbo prehoda za pešce
v Vuhredu in predvsem šoloobveznim otrokom
omogočili varnejše prehajanje državne ceste.
Občina Radlje ob Dravi

ZAČASNA
POPOLNA ZAPORA
Spoštovani! Obveščamo vas, da bo v času od petka, 11. 8. 2017, od 6. ure dalje, do nedelje, 13. 8. 2017, do 15. ure, zaradi izvedbe prireditve SUMMER
FEST, ki jo organizira Zavod ŠTUK, začasna popolna zapora občinske ceste št. LC 347021 Hmezad–Kričej–Reš–G1, natančneje na relaciji od Lidla do
kopališča Vodnega parka Radlje ob Dravi ter do križišča javne poti JP 846051 vodni zbiralnik Hauser. Vljudno vas prosimo za razumevanje!

Občina Radlje ob Dravi

RADELJSKO
»ZELENO OKNO«
Pa ga imamo »Zeleno okno« tam na Starem
gradu. Pogled v dolino skozenj nam pričara lepoto in vso zeleno razsežnost našega kraja, po
poljih, travnikih, rdečih strehah, morda tudi po
skritih cvetovih z balkonov in vrtov.
Turistično društvo Radlje se je vključilo v
projekt TZ Slovenije ob ideji Jožete Praha, ki
s srcem občuduje vso zelenost Slovenije in
spodbuja zeleni turizem ter bistvo ohranjanja
zelenega in zdravo lepega, ki ga imamo v naši
lepi Sloveniji toliko. Samo ozreti se moramo
in zajeti s pogledom te drobne, vendar tako
pomembne poglede in jih ohraniti zelene in
zdrave.
Tam na robu Starega gradu je postavljeno pravo umetniško delo Luke Kresnika, s pridihom
umetniškega očesa očeta Štefana. Okno, izdelano iz akacijevega lesa, gleda v dolino, pogled

pa sega v daljno okolico.
Na otvoritvi smo se zbrali v zadovoljivem številu. Začeli smo z razstavo vseh zelenih oken
Slovenije v dvorcu ob spremni besedi našega
gosta, gospoda Praha. Nato smo se podali na
Stari grad po gozdni učni poti v spremstvu in
razlagi Jerneje Čoderl.
Na gradu sta nas sprejela grajski gospod Sigfrid
Marenberški in grofice Rikarda. Obujanje pr
teklosti se je prepletalo s sedanjostjo, saj smo
bili veseli in zadovoljni ob izrečenih besedah
mag. Alana Bukovnika.
Res smo uživali in se imeli lepo tam gori, kamor nas vabi skupno okno ter misel na našo
zgodovinsko preteklost. Sprehod so začinile
dobrote naših gozdarjev. Tako nam je teknila
frika, zabeljena z ocvirki, ki smo jo poplaknili z
domačim moštom.
Naj zaključim prispevek z zahvalo vsem, ki so
bili vpleteni v skupno zgodbo »Zelenega okna«
Radelj. Predvsem avtorju in nastopajočim: g.
Evaldu in Marini, mlademu harmonikarju Vidu,
Jožetu Prahu, Jerneji Čoderl ter Janezu Skrlovniku za vso podporo, nasvete in podarjeno.

Hvala tudi vsem pridnim članom našega
društva ter osebju dvorca, kjer bo razstava
oken odprta še ves avgust.
Vabljeni vsi na Stari grad, kjer bo vaš pogled
segel do vsega, kar je očem najlepše.
Predsednica TD, Antonija Račnik

OBVESTILO – CENTRALNA
ČISTILNA NAPRAVA
RADLJE OB DRAVI
Decembra 2015 je pričela obratovati Centralna
čistilna naprava Radlje ob Dravi. Rezultati tekočih analiz prečiščenih odpadnih voda izkazujejo visoke učinke čiščenja, kot je tudi zahtevano
v predpisih, ki urejajo področje odvajanja in
čiščenja odpadnih voda. Se pa pri obratovanju
CČN Radlje ob Dravi ter pripadajočih kanalizacijskih sistemih z zadrževalniki in črpališči
soočamo z velikimi težavami, ki jih povzročajo
predmeti in odpadki, ki jih občani odvajate v
kanalizacijski sistem. Vse to predstavlja velike

težave pri obratovanju kanalizacijskega sistema in CČN ter posledično višje obratovalne
stroške.
•

•
•
•

•

umetnih in naravnih tkanin, (vatirane
palčke za ušesa, vlažilni robčki, papirnate
brisače, higienski vložki, vatirani tamponi, tekstil, zamaški, plenice, obveze,
britvice, kondomi ...),
odpadnih olj in naftnih derivatov,
kuhinjskih odpadkov in ostankov hrane
(olja za cvrtje, masti ...),
živalskih iztrebkov, tekočih odpadkov iz
mlekarn, klavnic ali vinskih kleti, silažne
vode, svežega ali pregnitega blata iz
greznic, odpadnih topil, koncentratov
kopeli in podobnih tekočih odpadkov,
gnojevke in hlevskega gnoja,

•
•
•

pokošene trave in listja,
barv, topil, škropiv, dezinfekcijskih
sredstev, kisline, zdravil,
gradbenih in drugih trdih odpadkov.

Vse našteto smemo odlagati v namenske zabojnike (mokro, bio) ali pa odpeljati v zbirni center
(barve, topila, olja, trave ...). Vsi ti predmeti in
odpadki ovirajo delovanje čistilnih naprav in
kanalizacijskih sistemov (zastoji črpališč, mašenje cevovodov, zatikanje grabelj, blokada
delovanja mehanskega čiščenja, usedanje v
bioloških reaktorjih in mašenje prezračevalnega sistema), predstavljajo pa tudi nevarnost za
zaposlene delavce.
Za razumevanje se zahvaljujemo.
JP KIČ d.o.o.

TEDENSKI PROGRAM V MMKC
DATUM

URA

AKTIVNOST

10.00

Ilustrirajmo pravljico

21.00

Križanje mnenj

20.00

Kuhajmo z mladimi

16.00

Družabna nedelja

19.00

Filmski popoldan

09.00

Namizni tenis

10.00

Zeliščarstvo

18.00

Ustvarjamo z glino

09.00

Kuharska delavnica: krekerjev piščanec

09.00

Vseživljenjsko učenje: Čajanka –
osvežilni čaji iz našega zeliščnega vrta

10.00

Urice za sproščanje

10.00

Druženje s kosmatinci

Petek, 11. 8. 2017

19.00

Ustvarjalna delavnica: ribice iz tulcev

Sobota, 12. 8. 2017

20.00

Kuhajmo z mladimi

16.00

Družabna nedelja

19.00

Filmski popoldan

Ponedeljek, 14. 8. 2017

09.00

Namizni tenis in družabne igre

Torek, 15. 8. 2017

18.00

Družabne aktivnosti za mlade

Sreda, 16. 8. 2017

09.00

Kuharska delavnica: zapečene bučke in krompir

09.00

Vseživljenjsko učenje: Čajanka –
osvežilni čaji iz našega zeliščnega vrta

10.00

Urice za sproščanje

Petek, 4. 8. 2017

PROSTOR ZA PRISTAJANJE
HELIKOPTERJA
Zaradi povečanega števila helikopterskih intervencij smo se odločili, da še pred izvedbo regijskega poligona za gasilce zgradimo prostor za
pristajanje helikopterja v neposredni bližini gasilskega doma. V prihodnje bo helikopter lahko pristajal na javni površini, ki bo namenjena
izključno intervencijam, za katere bo poklican.

Sobota, 5. 8. 2017

Nedelja, 6. 8. 2017

Ponedeljek, 7. 8. 2017
Torek, 8. 8. 2017

Občina Radlje ob Dravi
Sreda, 9. 8. 2017

SPOŠTOVANI ČLANI IN
OBISKOVALCI
KNJIŽNICE!
Vljudno vabljeni v ponedeljek, 7. avgusta, ob
10. uri v knjižnico Radlje na postavljanje in
odprtje mednarodne potujoče likovne razstave BODI UMETNIK, IGRAJ SE Z MANO.
Slike in risbe so nastale v okviru mednarodnega
likovnega natečaja v organizaciji Centra Janeza
Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije.
Likovni natečaj in potujoča razstava potekata
že deseto leto zapored. Mednarodni kulturni
likovni dogodek se vsako leto januarja oziroma
februarja odvija v Cankarjevem domu, nato pa
razstava v različnem obsegu zaokroži po šolah,
vrtcih, knjižnicah, mladinskih centrih in drugih
ustanovah po vsej Sloveniji in tudi po tujini.
Otroška dela tako že več let zapored krasijo
počitniško preurejeni prostor v knjižnici Radlje.
Letos si lahko ogledate razstavo med 7. avgustom in 9. septembrom.

Četrtek, 10. 8. 2017

Nedelja, 13. 8. 2017

Četrtek, 17. 8. 2017
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