
POTRDITEV INVESTICIJSKEGA 
PROGRAMA »AGLOMERACIJA 10991 
ZGORNJA VIŽINGA–RADLJE OB 
DRAVI« 

PROTIPRAŠNA UREDITEV ODSEKOV 
CEST V LETU 2021

PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO CENTRA 
SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA 
GOSPODARJENJA Z GOZODVI

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je potrdil Investicijski 
program za projekt »Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga-
Radlje ob Dravi«. Sledi objava javnega naročila za izbiro 
izvajalca gradbenih del. Investicija se bo začela v letu 2022. 
Občina Radlje ob Dravi je kot investitor pristopila k dograditvi 
kanalizacijskega sistema na aglomeraciji ID 10991 Zgornja 
Vižinga–Radlje ob Dravi. Aglomeracija je večja od 2.000 PE, 
odvajanje komunalne odpadne vode pa še ni zagotovljeno 
na celotnem območju. 
Projekt je v skladu z merili za izbor operacij upravičen do 
pridobitve sredstev EU. Z izvedbo projekta bo zagotovljeno 
ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini.

Občina Radlje ob Dravi

Občani, ki živijo ob neasfaltiranih cestah, se zlasti ob daljših 
sušnih obdobjih soočajo s prahom, ki bistveno slabša 
življenjske razmere. Te ceste so ob obilnem deževju in v 
času elementarnih nesreč najbolj poškodovane in terjajo 
največ stroškov, povezanih s popravili in vzpostavitvijo 
v prejšnje stanje. Cilj protiprašne ureditve je zmanjšati 
obremenjenost občanov s prašnimi delci in hrupom, prav 
tako pa tudi omogočiti varnejšo vožnjo in boljšo povezavo 
do regionalnega središča za prebivalstvo. V letu 2021 smo v 
Občini Radlje ob Dravi izvedli dve protiprašni ureditvi in tako 
izboljšali kakovost bivanja našim občanom:
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Občina Radlje ob Dravi je s podjetjem Markomark Nival, d. 
o. o., podpisala pogodbo za izgradnjo Centra sonaravnega 
in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Investicija v višini 
553.385,68 EUR z DDV se bo začela že v mesecu februarju in 
se bo v letu 2022 tudi zaključila.

Občina Radlje ob Dravi

PROTIPRAŠNA UREDITEV ŽUPANK-IŽEK-PAVLI 
PROTIPRAŠNA UREDITEV ODSEKA HERK–NOVAKOVA KOČA

Občina Radlje ob Dravi



OBJAVA RAZPISA ZA NAJEM 21 
STANOVANJ

DRŽAVNA PRVAKINJA

POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV 
VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO
REDNIH VOLITEV POSLANCEV V 
DRŽAVNI ZBOR RS

Spoštovani,
Nepremičninski sklad vas seznanja, da je bil objavljen 
razpis za najem 21 najemnih stanovanj (13 oskrbovanih 
in 8 namenskih) v našem novem objektu Prisoja 8, Radlje 
ob Dravi. Razpis z vsemi informacijami je objavljen na 
spletni strani: https://www.ns-piz.si/si/o-podjetju/novice/
oskrbovana-namenska-stanovanja-radlje-ob-dravi/
Informacije v zvezi z razpisom prosilci dobijo na tel. 01 300 
88 11, v času uradnih ur ponedeljek, sreda in petek med 9. 
in 12. uro. Rok za oddajo Vloge/Prijave je 19. 3. 2022.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega 
Zavarovanja 

V prejšnjem tednu smo v občini Radlje ob Dravi obeležili 
dve pomembni, življenjski prelomnici in veseli nas, da lahko 
tako prijetne novice objavimo tudi v našem informativnem 
glasilu. Župan, mag. Alan Bukovnik, se je čez vikend odzval 
vabilu na dva pomembna dogodka. V soboto, 19. februarja 
2022, se je udeležil praznovanja častitljivih 90. let gospe 
Valčke Sveček in ji osebno zaželel vse najboljše. 

Lucija Potnik, mlada 16-letna sprinterka in državna rekorderka 
med mlajšimi mladinkami, je nova članska državna prvakinja 
v teku na 60 metrov. Skupaj s trenerjem Primožem Miheuom 
sta pogled že usmerila na letošnje Evropsko prvenstvo U18, 
ki bo potekalo v začetku julija v Izraelu.
Čestitke!

Atletski klub Radlje ob Drav 

Predsednik Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu 
rednih volitev v Državni zbor Republike Slovenije razpisal 
redne volitve poslank in poslancev (v Državni zbor Republike 
Slovenije). Na podlagi 41. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB, 54/07 – odločba 
US, 23/17 in 29/21) se pri imenovanju članov volilnih 
odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s 
katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni 
zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na 
število izvoljenih kandidatov, pri čemer v primeru enakega 
števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank 
in lokalnih skupnosti ter njihovih delov. Glede na to, da bodo 
volilni odbori vodili glasovanje na voliščih v času, ko bo treba 
izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne 
bolezni covid-19, se pričakuje, da bodo okrajne volilne 
komisije imele težave pri sestavi volilnih odborov, saj se v 
praksi pri imenovanju volilnih odborov soočajo s problemi, 
ko od političnih strank ne prejmejo dovolj predlogov. Zato 
vse krajevne skupnosti, društva in občane pozivamo, da 
predlagajo kandidate za člane volilnih odborov. Če bi želeli 
na volitvah sodelovati kot člani volilnih odborov, nam lahko 
javite svoj interes in predlagali vas bomo kot kandidata 
Občine Radlje ob Dravi. Izpolnjen obrazec, ki ga najdete v 
spodnji priponki, nam lahko do 1. marca 2022 posredujete 
po pošti na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 
7, 2360 Radlje ob Dravi ali skenirano po elektronski pošti na 
obcina.radlje@radlje.si. OBRAZEC – soglasje kandidata za 
člana volilnega odbora je dostopen na spletni strani občine: 
http://www.radlje.si/novice/2972
OBRAZEC – soglasje kandidata za člana volilnega odbora 
je dostopen na spletni strani občine: http://www.radlje.si/
novice/2972.

Občina Radlje ob Dravi

OBELEŽITEV DVEH POMEMBNIH 
JUBILEJEV

Le dan pozneje, v nedeljo, sta gospa Julijana in gospod 
Ladislav Robin, ob 65. obletnici poroke, v obredu, ki ga je 
vodil župan, vnovič izrekla poročni zaobljubi.
Vsem slavljencem želimo še obilo srečnih trenutkov v krogu 
njihovih najbližjih.

Občina Radlje ob Dravi


