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ZAČETEK DEL – OBNOVA SOKOLSKEGA DOMA

Občina Radlje ob Dravi je v svojem strateškem razvojnem 
dokumentu zapisala, da je dvig kakovosti življenja vseh 
občank in občanov, še posebej ranljivih skupin, visoko na 
lestvici prioritet.

Na pobudo zaposlenih v Varstveno delovnem centru na 
Muti in posebej staršev otrok z motnjami v duševnem 
razvoju smo že pred leti zasnovali projekt izgradnje 
Varstveno delovnega centra v Radljah ob Dravi.
 
V petek, 6. marca 2020, smo začeli uvodna dela na projektu 
»SOKOLSKI DOM – PREPLET VSEBIN SKOZI ZGODOVINO IN 
SEDANJOST« v Radljah ob Dravi.

Na javnem razpisu je bilo izbrano podjetje Ges, d. o. o., in v 
skladu s pogodbo bi se dela končala v jeseni. 

Vrednost projekta je 402.307,27 evra z DDV. Od tega občina 
prejme sofinancerska sredstva z Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo v višini 57.699,30 evra.

Občina Radlje ob Dravi bo v objekt Sokolskega doma 
umestila uporabnika Varstveno delovni center, ki deluje v 
okviru CUDV Črna na Koroškem in Sokolski muzej.

Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) je 
predviden v pritličju in manjšem delu nadstropja. Arkade 
v pritličju bodo zastekljene in namenjene vhodnemu 
vetrolovu, ter trgovini z izdelki varovancev na levi in 
Sokolskemu muzeju na desni strani. V pritličju bodo 
tri delavnice, dnevni prostor s čajno kuhinjo, jedilnica, 
garderoba, skladišče, sanitarije z umivalnico in strojnica. 
V severovzhodnem vogalu nadstropja so predvideni prostori 
za osebje centra, in sicer pisarna, čajna kuhinja in wc s 
tušem. 
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GRADBENI ODBORI 
Na zborih občanov, ki so potekali lansko leto, v mesecu 
novembru, so občanke in občani na Remšniku, na Sv. 
Treh Kraljih in na Sv. Antonu na Pohorju izrazili željo po 
javnem vodovodu. Na zborih smo tako ustanovili t. i. 
gradbeni odbor za vsako območje posebej. Gradbeni odbor 
sestavljajo 2 do 3 predstavnika z območja posameznega 
naselja, predstavniki JKP Radlje ob Dravi, d. o. o., in župan s 
sodelavci občinske uprave. 

Vsi odbori so se že sestali in se dogovorili, da člani odbora 
na JKP Radlje ob Dravi, d. o. o., sporočijo izraženo soglasje 
oz. interes za izgradnjo javnega vodovoda prebivalcev na 
območju Breznega Vrha in Radelce, Sv. Treh Kraljev ter Sv. 
Antona na Pohorju.

Na podlagi izkazanega interesa bo podjetje pripravilo prvi 
osnutek trase izgradnje vodovoda. Sledili bodo nadaljnji 
koraki v smeri pridobivanja služnosti in na koncu mora 
odločitev sprejeti še občinski svet.

Upamo, da nam skupaj uspe, in da bo Evropska unija v 
naslednji finančni perspektivi še sofinancirala vodovode 
tako izdatno kot doslej, saj v nasprotnem primeru sami 
težko zagotovimo ta denar v celoti iz občinskega proračuna. 
Trenutno so projekti 87-odstotno sofinancirani iz EU in zato 
jih je možno in lažje izvajati.
Naj samo za primer navedemo vodovod Remšnik, vrednost 
investicije je okoli 2,5 mio evrov, od tega 87 % sredstev 
prejmemo iz EU. 

Čaka nas veliko dela, zato je potrebno odlično sodelovanje z 
vseh strani in uspeh ne bo izostal. 
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KURJENJE V NARAVI, PAZITE NASE IN NA 
GASILCE
Spoštovani!

Uprava RS za zaščito in reševanje z razglasom št. 8452-1/2020-3-
DGZR z dne 19. 3. 2020 z 20. marcem 2020 razglasila veliko po-
žarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

Občina Radlje ob Dravi prosi vse občanke in občane, da pri 
kmetijskih opravilih, pri delu v gozdu, na njivi, vrtovih, travnikih 
ali v okolici hiš, ne sežigate ostankov lesa in trave. Če že morate, 
storite to v času, ko bo trava ozelenela in bo verjetnost razširitve 
požara v naravnem okolju zmanjšana.
Na ta način boste pripomogli, da gasilci ne bodo izvajali inter-
vencij po nepotrebnem in na ta način ogrožali svoje, vaše in 
zdravje najbližjih.

Občane pozivamo k doslednemu upoštevanju priporočila, tako 
da bodo prostovoljni gasilci na voljo za potrebe zagotavljanja 
pomoči prizadetim zaradi širjenja koronavirusa.

Hvala vam za vaše vestno ravnanje!
Občina Radlje ob Dravi

KLIC ZA POMOČ PRI OSKRBI
Občina Radlje ob Dravi objavlja, v skladu z navodili Uprave za 
zaščito in reševanje Republike Slovenije, kontaktno številko 
Občine, na katero lahko pokličejo ostareli in oboleli občani, ki so 
v domači oskrbi ali samoizolaciji in nimajo možnosti zagotovitve 
oskrbe s hrano in drugimi artikli, kot so hrana in zdravila.

Na razpolago vam je telefonska številka je 040 483 700.
Za druge informacije v zvezi s širjenjem virusa pa je na voljo dr-
žavni klicni center 080 1404, v primeru suma na okužbo ostanite 
doma in pokličite telefonsko številko Zdravstvenega doma Radlje 
ob Dravi 02 87 70 803, kjer boste dobili vsa potrebna navodila – 
ne hodite samoiniciativno do zdravstvenega doma.
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ZAPRTJE ZDRAVSTVENIH POSTAJ TER 
AMBULANT
Obveščamo vas, da so od 17. marca 2020 do preklica zaprte 
Zdravstvene postaje Vuzenica, Muta, Podvelka in Ribnica 
na Pohorju in ambulante v Zdravstvenem domu Radlje ob 
Dravi.

Delo je organizirano v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi v 
treh ambulantah:

• Ambulanti NMP (nujne medicinske pomoči) in dežurne 
službe,

• Ambulanti zelenega sektorja (pritličje, ambulante otroške in 
specialistične dejavnosti) in

• Ambulanti rdečega sektorja (v kontejnerju za stavbo).

Zdravstveno osebje je za naročilo receptov, napotnic, dosegljivo 
po telefonu in e-pošti.

Za nujne primere (z izjemo akutnih respiratornih infektov) se 
lahko obrnete na ambulanto Nujne medicinske pomoči na števil-
ki 02/8770803.

Za akutne respiratorne infekte je vzpostavljena ambulanta v kon-
tejnerju za stavbo (sledite navodilom zdravstvenega osebja).

Vse druge obravnave, ki so neodložljive, in prevezi se izvajajo po 
predhodnem telefonskem naročilu na št. 02/8770814 v ambu-
lanti zelenega sektorja.

Vsi pacienti, ki imajo znake okužbe dihal (kašelj, vročina, težko 
dihanje), naj ne hodijo v Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, am-
pak naj predhodno pokličejo na telefonsko številko 02/8770814 
ali 02/8770803.

Zahvaljujemo se za razumevanje.
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

ODREDBA O IZVAJANJU PRIPOROČIL 
NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO 
ZDRAVJE V OBČINI RADLJE OB DRAVI
Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik, je sprejel 
Odredbo o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje v Občini Radlje ob Dravi. Odredba bo objavljena v Me-
dobčinskem uradnem vestniku.
S tem aktom Občina Radlje ob Dravi na svojem območju 
zagotavlja izvajanje Priporočil Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko 
naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi 
koronavirus SARS-CoV-2) s 17. marcem 2020.
Odredba je objavljena na spletni strani občine 
http://www.radlje.si/novice/2528
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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
Štab civilne zaščite Občine Radlje ob Dravi in župan Občine Rad-
lje ob Dravi pozivata občanke in občane k nadaljnjemu spoštova-
nju ukrepov za zajezitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19.
Prosimo vas,  da se ne družite v večjih skupinah na ulicah, spre-
hajalnih poteh in na vrtovih v upravljanju KS Radlje ob Dravi.
Le z upoštevanjem vse zaščitnih ukrepov bomo lahko preprečili 
širjenje okužb s tem zahrbtnim virusom. Razmere so resne in 
skrb vzbujajoče. Samo od nas je odvisno, kakšne bodo razsežno-
sti epidemije in koliko bo žrtev. 
Zahvaljujemo pa se vsem tistim, ki že sedaj skrbno upoštevate 
vse ukrepe in navodila.  Hvala tudi vsem, ki se javljate na JZ 
ŠKTM in ste pripravljeni pomagati tistim, ki v tem času pomoč 
nujno potrebujejo. Ostanimo zdravi, ostanimo doma, ne 
družimo se v večjih skupinah. 

Župan mag. Alan Bukovnik in Štab civilne zaščite.  
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