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PC PUŠNIK
V preteklem mesecu so se izvedla zaključna dela pri projektu »Poslovna
cona Pušnik«. Namen projekta je bil dograditev poslovne cone Pušnik
z nadgradnjo obstoječe komunalne infrastrukture, ki bo omogočala
normalno delovanje cone s ciljem izboljšanja pogojev za gospodarsko
dejavnost malih in srednjih podjetij. V okviru naložbe je bila izvedena
tudi rekonstrukcija prometne infrastrukture, s čimer bo v coni izboljšan
dostop in povečana prometna pretočnost, ki bo bistveno pripomogla k
izboljšanju prometne varnosti.
Ocenjena vrednost investicije je bila 472.450,40 EUR, zaradi dodatnih
in nepredvidenih del pa je končna vrednost projekta 571.058,79 EUR.
Z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila dne 14. 2.
2020 podpisana Pogodba o sofinanciranju operacije Poslovna cona
Pušnik. Sredstva so se delno pridobila iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj in proračuna Republike Slovenije. Operacija se je izvedla v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno
podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe
»Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih
idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij,
tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifični cilj »Povečanje
dodatne vrednosti MSP«.
Realizirana investicija bo imela pozitiven vpliv na izboljšano poslovanje
podjetij, ki so izkazala interes za širjenje svojega poslovanja. Iz
poslovnih načrtov podjetij, ki so izkazala interes za širjenje, izhaja, da
se bodo povečali tako skupni prihodki kot tudi število zaposlenih. Prav
tako se glede na predvidene finančne kazalnike predvideva povečanje
dodane vrednosti na zaposlenega. Rezultati, ki smo jih s končanjem
projekta želeli doseči, so: širitev gospodarske dejavnosti; omogočiti
nadaljevanje vlaganj v gospodarski razvoj; zagotoviti večjo prometno
varnost vseh udeležencev v prometu; rešitev problematike, ki jo je
predstavljala delitev podjetja na dva dela, med katerima je do sedaj
potekal glavni transport v območje. Projekt za zaključek potrebuje
samo še uporabno dovoljenje, ki je v fazi pridobivanja.
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OBNOVA DREVOREDA LIP OB OBVOZNICI
Na zadnjem zboru občanov v Radljah ob Dravi je bila s strani občank in
občanov podana pobuda za obnovo drevoreda lip ob obvoznici. Letos
se je tej pobudi pridružila tudi neformalna skupina mladih, ki jim je
mar za sonaravni in trajnostni razvoj kraja, v katerem živijo.
Več kot dovolj razlogov, da se odzovemo na pobudo in se lotimo
obnove drevoreda lip ob obvoznici v Radljah ob Dravi.
Za obnovo smo pridobili tudi soglasje Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo in začeli z deli. Ob obnovi bo posajenih več kot 70 novih
dreves.
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POIMENOVANJE NOVE ULICE V NASELJU RADLJE
OB DRAVI (»TRG JOŽEFA GOMBOCA«)
Na predlog župana Občine Radlje ob Dravi, mag. Alana Bukovnika,
je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi, na 16. seji, dne 19. 4. 2021,
sprejel predlog poimenovanja nove ulice v naselju Radlje ob Dravi po
Jožefu Gombocu kot »Trg Jožefa Gomboca«. Območje naselja Radlje
ob Dravi, na katerega se sprememba nanaša, spada pod Partizansko
ulico (hišna številka 18) in Mariborsko cesto (hišna številka 9).
Predlagatelj bo pripravil elaborat za spremembo uličnega sistema
ter pred vložitvijo predloga pridobil mnenje Geodetske uprave
RS o skladnosti predlagane spremembe. Predhodno bo potekalo
posvetovanje z osebami na območju, na katerega se nanašajo
spremembe, na sedežu Občine Radlje ob Dravi pa bo potekala tudi javna
razgrnitev predlaganih aktov. Na eni izmed prihodnjih sej Občinskega
sveta Občine Radlje ob Dravi bo obravnavan Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o določitvi in imenovanju ulic in cest v naselju
Radlje ob Dravi, na podlagi katerega bo Geodetska uprava evidentirala
spremembo poimenovanja nove ulice na zadevnem območju, kot Trg
Jožefa Gomboca.

ZDRAVJE V OBČINI 2021
V letošnjem letu je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil
že šesto objavo podatkov Zdravje v občini. Tudi letos so pripravili
podrobne informacije o zdravju prebivalstva za vsako od 212 občin.
Rdeča nit letošnje objave je tematika duševnega zdravja. Prikaz
Zdravje v občini 2021 je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja
v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Okolje,
v katerem ljudje živijo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje.
Na povezavi http://www.radlje.si/novice/2832 so podrobneje
predstavljena dejstva o zdravju v naši občini. Predstavljeno je
zdravstveno stanje in umrljivost ter dejavniki tveganja za zdravje
in preventivo v občini Radlje ob Dravi. Predstavljen je tudi pomen
dobrega duševnega zdravja ter kaj lahko storimo, da zavarujemo in
okrepimo duševno zdravje.
Podatke za vse slovenske občine, dodatne grafične prikaze in definicije
kazalnikov najdete na spletni strani http://obcine.nijz.si Več podatkov
o zdravju pa lahko najdete na spletni strani https://podatki.nijz.si. Več
informacij o covid-19 najdete na https://www.nijz.si/sl/koronavirus2019-ncov.
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Kazalniki zdravja v občini: Radlje ob Dravi
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Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni
občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja
Položaj občine glede na povprečje Slovenije (|) in glede na razpon vrednosti po občinah od najnižje do najvišje (
opazovanem časovnem obdobju ni bilo pojava (n ).
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programov društev na področju turizma na območju občine
Radlje ob Dravi
kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
v občini Radlje ob Dravi
programov drugih društev in organizacij v občini Radlje ob Dravi,
ki delujejo na območju občine Radlje ob Dravi in se ne uvrščajo v
področje sociale, športa, kulture in turizma.

Skupni imenovalec sprejetih pravilnikov je, da se društva motivira ter
spodbudi k sodelovanju na prireditvah ob občinskem prazniku Občine
Radlje ob Dravi ter prireditvah v organizaciji Občine Radlje ob Dravi.
S sodelovanjem na prireditvah društva dosežejo dodatne točke na
javnem razpisu ter posledično pridobijo več sredstev, namenjenih za
sofinanciranje programov društev.
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Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na 16. seji, dne 19. 4. 2021,
sprejel pravilnike o spremembah in dopolnitvah pravilnikov, ki določajo
pogoje, postopke in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev,
namenjenih za sofinanciranje:

Kazalnik

%

Umrljivost*

SPODBUDA DRUŠTVOM K SODELOVANJU NA
PRIREDITVAH OB OBČINSKEM PRAZNIKU
OBČINE RADLJE OB DRAVI IN NA PRIREDITVAH V
ORGANIZACIJI OBČINE RADLJE OB DRAVI

). Pri kazalnikih, kjer ni oznake, v

Barve in oblike oznak pomenijo:
Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.
Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Legenda:
običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani.
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: Podatki temeljijo na statističnem modelu.

Pojasnilo h kazalnikom:
let;
:
:

Viri podatkov:

Slovenije za socialno varstvo:

