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PARTNERSTVO ZA DRAVSKO KOLESARSKO POT

OBNOVA MOSTU NA RADELJSKEM POLJU

Kot pove že samo ime se naša občina nahaja ob eni izmed
pomembnejših naravnih znamenitosti v Sloveniji – reki Dravi. V
letu 2015 smo se skupaj z 18 občinami, ki se nahajajo ob njeni
strugi, tremi razvojnimi agencijami in Zavodom za turizem Maribor
pridružili skupnemu projektu izgradnje Dravske kolesarske poti, ki
je v letu 2016 prerasel v pogodbeno Partnerstvo.
V četrtek 9.12. smo se udeležili zaključne skupščine za letošnje
leto, kjer smo pregledali vse aktivnosti, ki so se že odvile in tiste, ki
so načrtovane v prihodnjem letu. Izmenjali smo si primere dobrih
praks ter probleme s katerimi se soočajo posamezne občine pri
izgradnji. Z veseljem lahko zaključimo, da postaja cilj povezati
dravsko kolesarsko pot, ki velja po kulturni raznolikosti in naravnih
lepotah za eno izmed najlepših v Evropi, vse bolj verjeten in
dosegljiv.
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Občina Radlje ob Dravi je skupaj s Skladom kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije financiralo obnovo mostu na
Radeljskem polju. Sanacijo je izvedlo Javno podjetje kanalizacija in
čistilna naprava Radlje, d.o.o.
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SAKRALNI OBJEKTI Z NOVO RAZSVETLJAVO
Zaključila se je obnova razsvetljave na sakralnih objektih v občini
Radlje ob Dravi, in sicer na cerkvah:

13. SLOVENSKI KONGRES PROSTOVOLJSTVA
Kot nosilci naziva Prostovoljstvu prijazna občina, smo vedno
veseli, ko se lahko še dodatno izobražujemo na tem področju
in izmenjujemo inovativne pristope z ostalimi prejemnicami
certifikata.
2. in 3. decembra smo se udeležili 13. Slovenskega kongresa
prostovoljstva, ki je letos zaradi epidemioloških razmer potekal
preko spleta. Vsebina Kongresa je bila namenjena vlogi
prostovoljstva in pomenu solidarnosti pri reševanju družbenih
in okolijskih izzivov. Posamezniki in društva so z nami delili
velike in majhne prostovoljske zgodbe s katerimi izboljšujejo
življenjske pogoje sebi in drugim. Vedno znova nas navdušuje
koliko posameznikov vsakodnevno prispeva k razvoju solidarnosti
na različnih področjih in daje s tem svoj pečat boljšemu jutri. Ob
koncu Kongresa smo si bili vsi enotni, da sta prostovoljstvo in
solidarnost temeljni vrednoti, ki lahko spreminjata svet, na lokalni,
državni in tudi mednarodni ravni.
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Cerkev sv. Pankracija na Radelci,
Cerkev sv. Treh Kraljev,
Cerkev sv. Antona Padovanskega na Sv. Antonu na Pohorju,
Cerkev sv. Jurija na Remšniku,
Cerkev sv. Lovrenca v Vuhredu in
Cerkev sv. Mihaela v Radljah ob Dravi.

Temeljni razlog za investicijo je bil prilagoditi razsvetljavo na
sakralnih objektih Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja. Drugi pomemben razlog pa so prihranki, ki
se lahko dosežejo pri sanaciji neučinkovite javne
razsvetljave.
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SEZNAM PREJEMNIKOV SREDSTEV
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti na področju SOCIALNOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV ZA LETO 2021 se je prijavilo 11
društev, in sicer:
NAZIV DRUŠTVA
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA
PREPREČEVANJE SAMOMORA

1.308,34 EUR

DRUŠTVO ALTRA, ODBOR ZA NOVOSTI
V DUŠEVNEM ZDRAVJU

267,62 EUR

ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA
DUŠEVNO ZDRAVJE

535,23 EUR

252,75 EUR

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH
KOROŠKE

252,75 EUR

DRUŠTVO REGIONALNA »VARNA HIŠA«

89,21 EUR

CANIS, SLOVENSKO ZDRUŽENJE
INŠTRUKTORJEV, CENTER ZA ŠOLANJE
PSOV

59,47 EUR

DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK
SKUPAJ DODELJENA SREDSTVA:
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1.486,74 EUR

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV KOROŠKE

DRUŠTVO SRČNIH BOLNIKOVKORONARNI KLUB DRAVSKE DOLINE
200

Inštitut Back To The Village (BTTV) je zasnoval neprofitni
projekt Hiše za mlade družine – ta zajema izgradnjo naselja s
50 montažnimi hišami, ki bi jih kupile mlade družine po ceni
približno 50.000 evrov za hišo. Skupaj s Inštitutom Back to the
village želimo v prihodnjem obdobju zagotoviti vse pogoje, da
bi do gradnje in prodaje hiš za mlade družine v občini Radlje ob
Dravi res prišlo, saj je občina Radlje ob Dravi že vrsto let nosilka
certifikata Mladim prijazna občina.

89,21 EUR

NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR,
ŽUPNIJSKI KARITAS RADLJE OB DRAVI

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV
»DRAVA« RADLJE OB DRAVI

NEPROFITNI PROJEKT HIŠE ZA MLADE DRUŽINE

Dodeljena sredstva

594,70 EUR
89,21 EUR
5.025,23 EUR

