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PREGLED PROJEKTOV NA SPLETU

PRIJAVA NA RAZPIS FUNDACIJE ZA 
ŠPORT

KOORDINACIJA URBANI PARK

NOVO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE
Če ne napreduješ, nazaduješ – se glasi znano reklo. V Radljah 
ob Dravi zagotovo vsako leto napredujemo in se razvijamo. 
Že na prvi pogled lahko ugotovimo, da so se v zadnjih letih v 
naši občini začeli in zaključili številni projekti, ki so izboljšali 
kakovost življenja naših občank in občanov ter prispevali k 
sooblikovanju najlepše urejenega malega kraja v Sloveniji, 
privlačnega tudi za vedno večje število tujih obiskovalcev.  
Projekte smo želeli zbrati na enem mestu  in narediti enotni 
seznam. Tako lahko od danes naprej na spletni strani občine 
najdete pregled projektov, ki so se že izvedli, oziroma so v 
tem trenutku še v procesu izvajanja. Ker je seznam projektov 
obširen, se bodo ažurirali in dopolnjevali tudi v prihodnje.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste in boste tudi v prihodnje 
sodelovali pri projektih. In kot smo zapisali na naši spletni 
strani: Korak za korakom, projekt za projektom, skupaj 
ustvarjamo lepšo prihodnost naše občine.

Občina Radlje ob Dravi

Šport kot dejavnost pomembno vpliva na zdrav način 
življenja, to pa pomeni, da je treba zagotoviti pogoje, da se bo 
čim več ljudi lahko ukvarjalo s športom. Razširitev ponudbe 
kakovostne športno-rekreacijske infrastrukture javnega tipa 
lahko pomembno prispeva k zdravju ljudi, posledično pa tudi 
k njihovi produktivnosti in kreativnosti. Športna dejavnost je 
eden izmed temeljev zdravega načina življenja. Za to pa je 
potrebna ustrezna ponudba programov v športnih objektih 
in na športnih površinah. Občina Radlje ob Dravi je na Javni 
razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih 
objektov in površin za šport v naravi v letu 2022 prijavila 
asfaltiranje dveh igrišč, in sicer igrišče pri Osnovi šoli Radlje 
ob Dravi in na Sp. Vižingi (Havaji). Igrišči sta v slabem stanju, 
zato je preplastitev nujno potrebna. Občanom bodo z 
izvedbo projekta zagotovljene primerne površine za izvajanje 
športnih rekreacij.

Občina Radlje ob Dravi

V lanskem letu smo skladno z načrti zaključili 1.fazo izgradnje 
Večgeneracijskega urbanega športnega parka Radlje, ki bo 
ob dokončanju predstavljal enega izmed najbolj inovativnih 
športnih parkov v Sloveniji.

V letošnjem letu želimo Urbani park zaključiti v celoti. Da bodo 
dela končana pravočasno, je potrebna zgodnja koordinacija. 
Poleg že postavljenih vadbenih orodij, bomo pridobili še 
Holmerjevo stezo - mehka in prijazna tekaška podlaga, 
sestavljena iz žagovine, mivke in drevesnih iglic, oz drugih 
naravnih materialov, ki omogoča tek brez poškodb. Postavile 
se bodo postaje za disk golf, ki postaja vse bolj priljubljena 
oblika rekreacije. Disk golf je zelo podoben tradicionalnemu 
golfu, le da namesto udarjanja žoge v luknje, mečemo leteči 
disk v posebej oblikovano kovinsko košaro. 

Zanimiva nova pridobitev bo tudi kolopark - inovativna 
zmes asfaltiranih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično 
povezani v krožno celoto, predstavlja edinstven način 
premikanja, ne z odrivanje ali vrtenjem pedal, temveč zgolj 
s premikanjem težišča telesa. Vsa vadbena orodja so in 
bodo opremljena s QR kodami, ki prikazujejo načine vadbe, 
optimalno število ponovitev in predstavljajo brezplačnega 
»osebnega trenerja« za vsakega uporabnika. Z veseljem 
opažamo, da je že kar nekaj obiskovalcev Urbanega parka 
in želimo si, da se bo trend nadaljeval tudi v letošnjem letu.

Občina Radlje ob Dravi

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d. o. o., 
je postavilo novo avtobusno postajališče pri Hidroelektrarni 
Vuhred. Uporabniki javnega prometa bodo tako bolj na 
varnem in obenem s streho zaščiteni pred vremenskimi 
nevšečnostmi. 

Občina Radlje ob Dravi



IZVAJANJE PROJEKTA DONIRANE 
HRANE V LETU 2021

VABILO

Projekta Donirana hrana, ki ga izvaja Javni zavod ŠKTM skupaj 
s pomočjo prostovoljcev Rdečega križa Slovenije, Območno 
združenje Radlje ob Dravi je kljub omejitvam potekal vso leto 
2021. 
Hrano vsak delovni dan v letu poberemo v dveh trgovinah v 
Radljah ob Dravi, in sicer v trgovinah Hofer in Lidl. Po prevzemu 
hrane sledi prevoz hrane z električnim avtomobilom do 
Mladinskega kulturnega centra, kjer se hrana znosi v prostore 
in se preda prostovoljcem RK za razdelitev. Prostovoljci glede 
na dnevno število uporabnikov pripravijo pakete hrane. Še 
isti dan se uporabnikom pripravljeni paketi razdelijo.
Med tednom hrano prejema dnevno vsaj 10 uporabnikov 
oz. družin, za vikend pa najmanj 20 uporabnikov oz. družin. 
Sistem prevzema je narejen tako, da uporabniki že v naprej 
po stalnem urniku pridejo po hrano. Po predani hrani je 
potrebno pripraviti še dnevna poročila.
Med razdeljeno hrano spadajo sadje in zelenjava, kruh in 
pekovski izdelki, žito in testenine ter mleko in mlečni izdelki. 
Veseli nas, da izvajamo ta humanitarni projekt in da lahko 
s tem pomagamo občanom Radelj ob Dravi. Zahvala 
gre zaposlenim Javnega zavoda, ki prevzemajo hrano, in 
prostovoljcem Rdečega križa Radlje ob Dravi, ki je prevzel 
koordinacijo predaje hrane. Hkrati nas veseli, da poleg 
osnovnega cilja, pomagati posameznikom pri njihovem 
prehranjevanju, dosegamo še veliko drugih pozitivnih 
učinkov. Pomemben cilj je zmanjševanje količine zavržene 
hrane ter  ozaveščanje lokalne skupnosti in pozitiven vpliv 
na odnos do hrane.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

Knjižnica Radlje ob Dravi vabi k ogledu razstave likovnih 
del, ki jih umetnik in naš cenjeni sokrajan Milan Unkovič 
razstavlja v galeriji Luna na Ptuju. Na razstavo nas je opozoril 
član knjižnice Mirko Kogelnik, ki si je razstavo tudi ogledal 
ter ob tem zapisal: Ponosni na svojega krajana, Milana 
Unkoviča, slikarja in grafika, znanega po vsej domovini in 
tudi tujini. Za svoje delo je prejel že več priznanj in nagrad.
Najnovejša dela je v decembru 2021 na ogled postavil 
na Ptuju, v Galeriji Luna in si jih je možno ogledati vse do 
konca januarja 2022. Kot piše kustos Mario Berdič Codella 
je “najnovejša razstava Milana Unkoviča brez dvoma 
najcelovitejši odraz njegovega dosedanjega življenja in dela, 
torej nekakšna sinteza likovnih dosežkov, zato lahko pričujočo 
razstavo s kančkom domišljije primerjamo z alkimističnim 
opus magnumom.”

Knjižnica Radlje ob Dravi


