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POTRJEN (DIIP) »SANACIJA DEGRADIRANEGA
OBMOČJA«
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na 10. redni seji potrdil
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Sanacija
degradiranega območja«
V okviru projekta sanacije degradiranega območja načrtujemo
novo ureditev prostora v osrednjem delu mestnega jedra. Projekt
vključuje razširitev območij za pešce na način, da se uvede skupni
prometni prostor, ki hkrati omeji motoriziran promet. Območje
v izmeri 10.581 m2 obsega razširjen odsek Mariborske ceste od
križišča s Pohorsko cesto na vzhodu do Glasbene šole Radlje ob
Dravi na Koroški cesti na zahodu. Namen projekta je sanacija
degradiranega prostora mestnega jedra ter hkrati vzpostavitev
skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne
ureditve na območju središča Radelj ob Dravi. Z ureditvijo se želi
vzpostaviti atraktiven in hkrati nadstandardni prostor za pešce, ki
bo služil povabilu ljudi k razmisleku, da za premagovanje vsako-

1. FAZA projekta, ki je predmet prijave na sofinanciranje

OBVESTILO UPORABNIKOM NA MARIBORSKI
CESTI V RADLJAH OB DRAVI
Spoštovani!
Obveščamo vas, da bo v okviru projekta »Smart Cities« ter
pridobivanja certifikata ISO 37 120:2018: Sustainable cities and
communities v občini Radlje ob Dravi, v času od 20. februarja do
30. marca 2020 na območju Mariborske ceste v Radljah ob Dravi,
potekal pilotni projekt zamenjave klasičnih manualnih vodomerov
z digitalnimi volumetričnimi vodomeri z radijskim modulom
odčitavanja porabljene pitne vode.
Menjava vodomerov bo izvedena brezplačno. Menjavo vodomerov
bodo izvedli delavci JKP Radlje ob Dravi, d. o. o. O natančnem
terminu menjave boste obveščeni.
Če želite, da se vam vodomer menja v točno določenem terminu,
nas lahko pokličete na telefonsko številko 041-321-271 (vodja
Službe za oskrbo s pitno vodo g. Kristijan Palko) ali pošljete pisno
vlogo na info@jkp-radlje.si.
JKP Radlje ob Dravi

dnevnih poti znotraj urbanega središča občine pogosteje izberejo
hojo. Ukrep se izvede z namenom izboljšanja pogojev za pešce
in kolesarje (večja prehodnost in dostopnost, hitrost potovanja,
skrajšanje povezav, povečanje širine površin). Projekt je razdeljen
na štiri faze.
Predmet projekta »Sanacija degradiranega območja« in vsebina
prijave na sofinanciranje je samo I. FAZA. Občina Radlje ob Dravi
v okviru projekta sanacije degradiranega območja načrtuje novo
ureditev prostora v osrednjem delu mestnega jedra. Projekt
vključuje razširitev območij za pešce na način, da se uvede skupni
prometni prostor, ki hkrati omeji motoriziran promet. Ta projekt
ureja del širšega območja, in sicer I. FAZO v skupni velikosti 3.524
m². Območje se nahaja južno od Mariborske ceste, in sicer okoli
objekta Tima ter na južnem parku.
Projekt kandidira za sofinanciranje iz sredstev Evropske unije iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Proračuna Republike Slovenije.
Skupna vrednost investicije znaša 295.342,00 EUR, od tega bo Občina Radlje ob Dravi zagotovila sredstva v višini 147.671,00 EUR.
Višina sredstev, sofinanciranih iz sklada ESRR je 147.671,00 EUR.

Celoten projekt, ki je razdeljen na IV. FAZE
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PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU
Na OŠ Radlje ob Dravi je v petek, 7. februarja 2020, potekala prireditev,
na kateri smo se spomnili prvega slovenskega pesnika Valentina
Vodnika in največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, po
katerem se praznik tudi imenuje Prešernov dan. Flavtistke Ajda, Taja
in Zoja so na začetku zaigrale Zdravljico. Prireditev sta povezovali Lara
in Zoja. Znani novinarki Zoji je uspelo pripeljati na prireditev samega
dr. Franceta Prešerna, ki ga je upodobil Žak. Iz pesnika je po žensko
izvlekla kar nekaj zanimivosti iz njegovega razburkanega življenja. Jakob
je predstavil Vodnikov Moj spomenik, potem pa skupaj z Laro in Tajo
še Prešernovega Povodnega moža. Ob dunajskem valčku sta zaplesali
Ela in Hana. Andraž in Žak sta uprizorila, kako se Prešeren trudi, da bi
se zaposlil kot odvetnik. Larina je zapela sonet O, Vrba; Hana, Jan, Tija
in Jernej so izvedli pesem Od železne ceste, Martin pa nas je ganil s
pesmijo Pod oknom. Učenci ansambelske igre: Jon, Dominika, Anej,
Ajda, Zoja in Urban so nam zaigrali venček ljudskih. Nastop pa so
popestrili še učenci Nik, Gal, Urban in Saša iz Glasbene šole Radlje s
saksofoni, vsi pod mentorstvom Dejana Kusa.
Že četrto leto so bile slovesno podeljene nagrade učencem, ki so letos
najlepše prepisali Vodnikovo Dramilo.
Program smo skupaj z učenci pripravili mentorji: Simona Svanjak,
Boštjan Ledinek, Vlasta Pavlič, Lucija Bivšek, Manica Mihelič in Cvetka
Vidmar.
Simona Svanjak in Cvetka Vidmar
OŠ Radlje ob Dravi

DVOJNI NASLOV DRŽAVNE PRVAKINJE V TEKU
NA 60 M
Z veseljem sporočamo, da je atletinja Atletskega kluba Radlje ob
Dravi Lucija Potnik v zimskem tekmovalnem ciklu v dvorani osvojila
dva državna naslova v teku na 60 m in to v kar dveh starostnih
kategorijah. Prvič je bila uspešna na državnem prvenstvu U16, ki
je potekalo 25. januarja 2020 v Novem mestu, kjer je z osebnim
rekordom 7.83 s gladko ugnala vso konkurenco. Drugič se je na najvišjo
stopničko zavihtela 9. februarja 2020, ko je med dve leti starejšimi
sotekmovalkami v kategoriji U18 znova stopila na prvo stopničko z
novim osebnim rekordom 7.79 s. Na tekmovanjih sta se odlično izkazala
tudi Maruša Helbl ter Jakob Cvar. Slednji si je med sovrstniki pritekel
četrto mesto. Čestitamo! Več informacij o prihodnjih tekmovanjih
bomo objavili na spletni strani www.akradlje.si.
Atletski klub Radlje ob Dravi,
trener tekmovalne skupine
Primož Miheu

NA REMŠNIKU OBELEŽILI PREŠERNOV DAN S
KULTURNO PRIREDITVIJO
V nedeljo, 9. februarja, smo v organizaciji in sodelovanju KŠTD Remšnik
in ŠKUD OŠ Remšnik obeležili Prešernov dan s kulturno prireditvijo.
Slovenci smo edini narod v Evropi, ki slavi svojega pesnika z državnim
praznikom in dela prostim dnem, in tako smo ta dan obeležili tudi
učitelji in učenci remšniške osnovne šole. S številnimi glasbenimi in
dramskimi točkami so nastopajoči pričarali prijetno praznično vzdušje
na odru krajevne dvorane. S svojimi nastopi so navdušili, občinstvo
spravili v dobro voljo in pričarali nasmehe na obraze.
Učenci OŠ Remšnik so zaigrali v dramski igri Peter Klepec, hudomušno
predstavili nekaj Prešernovih del in priredb, mladinski in otroški pevski
zbor pa sta poskrbela za kar nekaj čudovitih pesmi, med drugim
Prešernovo Vrbo in Zdravljico, ki so jo zapeli skupaj z glasbenimi gosti
Vokalno skupino Remšnik. Navdušili so nas tudi mladi glasbeniki
Glasbene šole Radlje, ki so zaigrali na trobila. Ob koncu predstave so
gledalce presenetile še učiteljice, vzgojiteljice in kuharici OŠ in vrtca
Remšnik z nadvse zabavno in simpatično folklorno točko.
Trud in vloženo delo učiteljic za pripravo proslave je bil izjemen, prav
tako pa so se odlično izkazali tudi učenci in učenke, ki so s svojim
trudom priredili čudovito in prijetno proslavo ob državnem prazniku.
Iskrene čestitke!
Anja Simreich
OŠ Remšnik

