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OBNOVA SOKOLSKEGA DOMA
Ob pogledu v notranjost Sokolskega doma oz. Varstveno-delovnega 
centra v Radljah ob Dravi lahko ugotovimo, da so dela tik pred 
zaključkom.
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POTRDITEV DIIP-A JP REKONSTRUKCIJA LOKALNIH 
CEST 846611 SV. TRIJE KRALJI ČE 
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 15. redni seji, 
dne 22. 2. 2021, potrdil Dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST JP 846611-
SV. TRIJE KRALJI«. Z investicijo bomo zagotovili varnejšo vožnjo 
in boljšo povezavo občanov do regionalnega središča. Na 
omenjenem odseku ceste je že urejena nadstandardna ureditev 
(odvodnjavanje meteorne vode, spodnji ustroj, srednji ustroj), 
manjkata zgornji ustroj in asfalt. Po potrebi se bosta na kritičnih 
mestih izvedla razširitev obstoječe trase in varovanje brežine. 
Izvedla se bosta gramozni ustroj ceste in zaključna asfaltna plast. 
Postavila se bo tudi potrebna prometna signalizacija. Ukrep na tem 
delu bo zajemal rekonstrukcijo obstoječe ceste v skupni dolžini 
2.400 m. Načrtovana dela se bodo izvedla v obdobju marec–
december 2021. Za izvedbo projekta je v proračunu za leto 2021 
predvidenih 223.687,00 evrov.

Slika: Trasa ceste: JP 846611 – Sv. Trije Kralji;  v dolžini 2.400 m

GRADNJA KOLESARSKE STEZE 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je začela še en 
projekt v naši občini Radlje ob Dravi. Gradnja kolesarske steze 
od Hidroelektrarne Vuhred proti naselju Zg. Kozji Vrh. S tem 
projektom dodajamo še 400 metrov kolesarskih povezav v okviru 
meddržavnega projekta Dravska kolesarska pot. Preostali del 
kolesarke steze bo zgrajen po pridobitvi vseh zemljišč.
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BREZPLAČNA ODDAJA ZELENEGA ODREZA
Spoštovani!
Družba Kocerod obvešča, da lahko v času od 15. 3. do 15. 4. 2021 
občani na zbirnem centru Radlje ob Dravi brezplačno predajo 
zeleni odrez (ostanke vrtnin, okrasnih rastlin, grmovnic, listja in vej 
do premera 4 cm), v količini 2 m3 na posamezno gospodinjstvo.
Brezplačna oddaja je izjemoma mogoča za vse fizične osebe, ki 
so vključene v sistem odvoza komunalnih odpadkov. Za oddajo 
zelenega odreza v zbirnih centrih je potrebno dokazilo – zadnja 
plačana položnica in osebni dokument.
Poziv ne velja za pravne osebe.
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OGLED KLEKLJARSKEGA NAKITA ČE 
Klekljarice sekcije Nagelj pri DU in DI Radlje ob Dravi vabimo, da 
si ogledate klekljan nakit v oknih Društva upokojencev Radlje ob 
Dravi na Mariborski cesti 26, ki bo na ogled do konca meseca marca. 
To je naša, že tretja razstava v zadnjih štirih mesecih in praktično 
edina možnost, da vam v teh neprijaznih časih predstavimo naše 
delo. Vabljeni k ogledu!

Klekljarice sekcije Nagelj

KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 
Ustvarjalna srečanja v Knjižnici Radlje ob Dravi potekajo že 20 
sezon. Časovno hkrati, prostorsko pa ločeno, potekata od oktobra 
do marca dvakrat v mesecu dve delavnici: za otroke in za odrasle. 
Ob prijetnem ustvarjalnem druženju spoznavajo udeleženci 
različne informacijske vire, ki so bili pred leti največ v obliki knjig 
in revij, v zadnjih letih pa so jih dopolnili elektronski viri, dostopni 
na spletu. Prav splet je omogočil, da smo lahko tekočo sezono 
ustvarjalnih srečanj izpeljali – tokrat na daljavo. V oktobru, ko smo 
pripravili prva navodila in gradiva za ustvarjanje, se je rešitev zdela 
začasna.  Sodelujočim udeležencem smo ustvarjalne izzive poslali 
po elektronski pošti in jih pozvali, da pošljejo nazaj fotografije 
ustvarjenih izdelkov. Te smo zbrali in jih na koncu meseca objavili 
na spletu. Tako smo v marcu ob izdanih navodilih objavili že 5. film 
z zares unikatnimi in zelo raznolikimi izdelki. Tekom ustvarjalne 
sezone so udeleženci z mentoricama ostajali v stiku, si pomagali na 
daljavo, svetovali, tudi izmenjali materiale ali orodja. Ustvarjanje, 
prav tako kot vsaka druga zaposlitev, ki nas notranje izpolnjuje, 
deluje terapevtsko. Je odmik od vsakdana in od skrbi, zaposlitev 
za telo in um – sploh, ko se lotimo novih izzivov. Je tudi neopisljivo 
zadovoljstvo, ko izdelek dobiva svojo končno podobo in povsem 
logično nadaljevanje ustvarjanja je, da svoje izdelke pokažeš 
drugim – najraje tistim, ki tudi sami ustvarjajo. Sodelovanje na 
daljavo je vsekakor dobro motiviralo za ustvarjanje, vendar se 
vsi veselimo ponovnega druženja v živo. Ne glede na določene 
prednosti, sodelovanja v živo in sprotne izmenjave idej, mnenj ter 
znanja, nobena oblika na daljavo ne more povsem nadomestiti. 
Tudi po tej plati bomo naše ustvarjalna srečevanja znali v bodoče 
drugače ceniti.
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