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POTRJEN DIIP »PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB 
DRAVI«.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na 10. redni seji, ki je po-
tekala 27. januarja 2020, potrdil Dokument identifikacije investicij-
skega projekta (DIIP) »PRIZIDEK K VRTCU RADLJE OB DRAVI«.
Občina Radlje ob Dravi je pristopila k projektu »Prizidek k Vrtcu 
Radlje ob Dravi«, ker se sooča s prostorsko stisko, ki jo utrpijo ot-
roci, ki so vpisani v vrtec, in otroci, ki zaradi prezasedenosti sploh 
ne dobijo mesta v njem. Investicija v projekt je nujna, saj lahko le z 
ustrezno kapaciteto prostorov v vrtcu zagotovimo dovolj prostora 
za vse otroke, ki so vanj vpisani, in tisti, ki so na čakalnih
listah. S projektom bomo zagotovili tri igralnice (3 x 60 m2) z garde-
robami in sanitarijami ter komunikacijske vezi (hodniki).

Operacija se bo sofinancirala iz sredstev razpisa Ministrstva za iz-
obraževanje, znanost in šport, ki je predviden v začetku leta 2020. 
Glede na prejšnji razpis se predvideva sofinanciranje v višini 80 % 
(325.680,00 EUR) upravičenih stroškov za GOI dela. Del GOI
del pa se bo financiral iz Eko sklada, in sicer je upravičenost 200 
EUR po neto ogrevani površini, kar nanese 66.000,00 EUR. S 
182.696,00 EUR občina zapre finančno konstrukcijo projekta, ki 
skupaj predstavlja vrednost 574.376,00 EUR z DDV. DDV ni upra-
vičen strošek.

Občina Radlje ob Dravi

PLANINSKA »GUŽVA«  
Redko se zgodi, da se različne planinske aktivnosti zgostijo v tako 
kratkem času, pa se je to naredilo nam, radeljskim planincem v 
preteklem tednu. V četrtek popoldan smo se člani planinskega 
krožka Osnovne šole Radlje in našega društva šli potepat ob reki 
Dravi. Takoj naslednji dan smo mladi planinci vrtcev Vuhred in 
Radlje ob Dravi izpeljali našo zimsko planinsko »obvezo«, sicer ne 
toliko pohodniško kot pa sankaško. Tudi sobota nas je polno anga-
žirala. Naši markacisti so se udeležili letnega srečanja in pohoda 
markacistov v organizaciji MDO Koroške, več kot 30 članov pa se 
nas je udeležilo slovensko – hrvaškega pohoda po E-12 v Istri. Pa 
lepo po vrsti.

Šolarji, planinci smo v naše mladinskem odseku sicer načrtovali 
da bomo pohod izvedli v snežnih razmerah, žal se načrti niso izšli.  
Kljub temu  smo se imeli fajn in smo odkrili tudi nekaj novega. Og-
ledovali smo si območje, kjer je bil nekoč stari most in furman-
ska pot iz Vuhreda v Radlje (zato tudi stare slike),  ob Dravi našli 
sledi bobrovih zob, se zibajoči sprehodili preko brvi, obiskali hišico 
Pupnludla (siromaka, kateri je živel odmaknjen od ljudi s svojimi 
punčkami iz cunj, pa so ga nacisti kljub temu odpeljali in se ni nikoli 
več vrnil). Noč nas je dohitela na Radeljskem polju, tako da smo 
pot do cilja našli s pomočjo lučk. 

Vrtčevi otroci – planinci so petkov popoldan izkoristili za sankanje 
na smučišču v Ribnici na Pohorju, kar so nam prijazno omogočili 
lastniki in upravljalci smučišča.  Naporno snežno aktivnost so pre-
kinili z vročo čokolado , nekateri so se že v temi vrnili na sankališče, 
nekateri pa krenili proti domu. Žal je bilo število udeležencev zara-
di gripe in prehladov precej zdesetkano. 
Soboto so Koroški in tako tudi radeljski markacisti izkoristili za le-
tno druženje, spoznavanje terenov nad Prevaljami in Lešami, ter 
izmenjavo izkušenj in načrtov za urejanje planinskih poti v prihod-
nje. Tako so izpeljali eno redkih nedelavnih druženj, saj njih veči-
noma srečujemo pri urejanju planinskih poti v skrbi za naša varna 
potepanja. 

Kar avtobus radeljskih planincev pa se nas je podalo na slovensko 
– hrvaški pohod po Evropski pešpoti E -12, tokrat v Istro, na odseku 
od Kašelirja do Poreča. Večina poti teče po progi bivše železnice  
imenovane Paranzana, katera je povezovala Trst in Poreč. Veliko 
pohodnikov nas je bilo, pohod pa si bomo zapomnili tudi po pre-
cejšnjem blatu, dežju, kateri nas je »počastil« na koncu pohoda,  
posameznih zanimivostih, prvih cvetovih češnje, ugotavljanju da 
je morje še vedno mokro in slano. Ne boste verjeli, ampak ena od 
naših planink in domačinka v Kaštelirju sta slučajno odkrili da sta 
sestrični, pa tega sploh nista vedeli. Že zaradi tega se je bilo vredno 
potepati po teh istrskih vaseh. 
Tako je »zgledala« ta naša planinska »gužva«, pa smo že v času nje-
nega trajanja načrtovali in se dogovarjali za nove pohode in druge 
dejavnosti.  

Franc Glazer za Planinsko društvo Radlje ob Dravi

SEZNANITEV S ŠTUDIJO IZVEDLJIVOSTI ZA 
PROJEKT »AGLOMERACIJA 10991 ZGORNJA 
VIŽINGA – RADLJE OB DRAVI«        
Občinski svet je, dne 14. februarja 2018, na dopisni seji sprejel 
Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) – Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga – Radlje ob Dravi.

Za ta projekt je bila v mesecu novembru 2019 izdelana Študija iz-
vedljivosti. V študiji je opredeljen cilj projekta, kjer je predvidena 
izgradnja manjkajočega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji, ki 
ima več kot 2000 PE. 

Da dosežemo cilje projekta, je treba zgraditi sekundarno kanaliza-
cijsko omrežje v Aglomeraciji 10991 ZGORNJA VIŽINGA – RADLJE 
OB DRAVI v skupni dolžini 8.832 m in doseči najmanj 98 % priklju-
čenosti.   

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je na 10. redni seji seznanil 
s Študijo izvedljivosti za projekt »Aglomeracija 10991 Zgornja 
Vižinga – Radlje ob Dravi«. Študijo najdete na spletni strani občine. 
  

                      Občina Radlje ob Dravi



VABILO 
Vabljeni na prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, 
ki bo v petek, 7. februarja 2020, ob 19. uri v SALONU ARS v 
Radljah ob Dravi. 

Nastopil bo Ženski pevski zbor Dominica Nova pod vodstvom Ur-
ške Pečonik ter Dekliški pevski zbor Aglaja pod vodstvom Kerstin 
Pori.  Gostji: Ana Verdinek in Tjaša Klanac (violina)

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 07. 02.  2020 od 13:00 

20:00

Igranje družabnih iger in  
namiznih iger,
Križanje mnenj

Sobota, 08. 02. 2020 od 15:00 Prešernov dan

Nedelja, 09. 02. 2020 od 15:00 Družabni vikend

Ponedeljek, 10. 02. 2020 9:00 Angleške pogovorne urice

9:30 Berem, torej mislim v Domu 

Hmelina

od 13:00 Igranje namiznih iger

20:20 Rekreacija za mlade v športni 

hiši

Torek, 11. 02. 2020 10:00 Miselna delavnica v DU 

Radlje

od 13:00 Igranje namiznih iger

16:00 Nadaljevalni tečaj Nemščine

Sreda, 12.02. 2020 9:00 Kuharska delavnica

9:30 Merjenje krvnega tlaka in 
sladkorja v krvi

18:00 Ustvarjalna delavnica

Četrtek, 13.02. 2020 9:00 Pomoč pri uporabi 
računalnika in telefona

10:00 Začetni tečaj nemščine

18:00 Ugankarski popoldan

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 
24. 1. 2020–30. 1. 2020

Vljudno vabljeni na proslavo ob kulturnem prazniku, ki bo v petek, 7. 
februarja 2020, ob 17. uri v večnamenski dvorani v Vuhredu. 
Nastopili bodo: MPZ Vuhred, Folklorna skupina Vuhred, etnoskupina 
Šajke, ženski pevski zbor sv. Lovrenca Vuhred in učenci podružnične 
osnovne šole Vuhred. 
Organizator: KPD Lija Kovač Vuhred v sodelovanju z POŠ Vuhred.

VABILO
Minka Gantar se s svetovanjem na področju zdravja ukvarja že več 
kot 25 let in znanje, ki ga je pridobila na tej poti je strnila v prvi knjigi 
Ko imajo hormoni žur, ki je bila prava uspešnica. Njeno nadaljevanje 
Ko ima življenje žur se posveča vzrokom za težave: lahko je hranilna 
podhranjenost, lahko dediščina družine ali spomin duše. Knjiga na 
kar 440 straneh prinaša znanje, motivacijo in nasvete, kako odstraniti 
vzroke, ki kalijo zdravje, srečo in zadovoljstvo.

PREŠERNOV DAN V MUZEJU
Ob slovenskem kulturnem prazniku, vabljeni v soboto, 8. februarja od 
9.00 do 13.00 na brezplačen ogled muzejskih razstav in zbirk v dvorec 
Radlje:
• ob 10.00 bo javno vodstvo po razstavi Gozdarstvo v sozvočju z 

naravo. Po razstavi bosta vodili kustodinja Alenka Verdinek in vodja 
Krajevne enote Radlje Zavoda za gozdove Slovenije Jerneja Čoderl. 
Stalna dvojezična razstava na poljuden način predstavi značilnosti 
sonaravnega gozdarstva, njegove začetke ter razvoj po svetu in 
pri nas. Z zanimivimi eksponati vabi obiskovalce k premisleku, 
predvsem pa jih nagovarja, naj bodo zavezani k spoštljivemu 
in sonaravno usmerjenemu gospodarjenju z gozdovi, da jih 
bomo ohranili za rodove, ki prihajajo za nami. Pri tem se lahko 
zgledujemo po pionirju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi na 
našem območju inž. Franju Paherniku (1882–1976).

• ob 11.00 bo ustvarjalna delavnica za otroke Čebela je ptiček, ki 
daje sladek dobiček.
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