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PRAZNIČEN DECEMBER S ČLANI DPM 
RADLJE OB DRAVI

GRADNJA KOLESARSKE POVEZAVE 
RADLJE OB DRAVI-NASELJE VAS

OBISK STAROSTNIKOV

Gradnja kolesarke povezave Radlje ob Dravi-naselje Vas je v polnem 
teku. Z realizacijo projekta se bo z varno kolesarsko povezavo 
povezalo dve naselji v Občini Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi in 
Vas). S tem se bo vzpostavilo osnove pogoje za razvoj trajnostne 
mobilnosti ter kolesarjenja med naseljema. Povezava bo omogočila 
nadaljnjo povezovanje občin v Dravski dolini z varno kolesarsko 
povezavo v smeri Občine Podvelka ter razvoj zelenega turizma.

Občina Radlje ob Dravi

S predstavniki Rdečega križa, Župnijske Karitas, Društva invalidov, 
Društva upokojencev in Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi smo 
obiskali naše občanke in občane v domovih za starejše v Črnečah 
in v Radljah ob Dravi. Vsi smo se razveselili ponovnega srečanja po 
nekajletnem premoru in si zaželeli zdravja in zadovoljstva v letu, ki 
prihaja.

Občina Radlje ob DraviZa nami je najlepši  praznični mesec, ki ima svoj čar za vse nas, 
posebej pa za otroke, ki z največjem veseljem pričakujejo prihod 
dobrih mož. Člani Društva prijateljev mladine smo se tudi letos 
potrudili po najboljših močeh, da smo pripomogli k čarobnemu 
dogajanju. Na sončen praznični dan v ponedeljek, 26. decembra, je 
dedek mraz obiskoval otroke na Remšniku, Sv. Antonu, v Vuhredu 

in v Radljah. Obdaril je okoli 
300 otrok. Prav gotovo je 
srečanje z dedkom mrazom 
tisto doživetje, zaradi katerega 
so se očke otrok zasvetile s 
posebnim žarom. To je bil 
dan pričakovanja, veselja, 
zadovoljstva, hvaležnosti in 
veliko izrečenih dobrih želja.

DPM Radlje ohranja tradicijo 
priprave drugih dogodkov v 
decembru: obisk dedka mraza 
v domu za starejše občane 
Hmelina in v Vrtcu Radlje, v 
Vuhredu ter na Remšniku. 

Praznovanje meseca pa smo zaključili še s potepom v Maribor, 
kjer smo si z otroci ogledali AKVARIJ in TERARIJ, ter uživali v kinu 
ob gledanju filma Kapa.

Zahvaljujemo se županu mag. Alanu Bukovniku za vso podporo 
in pozornost.

Leto, v katerega smo že zakorakali, naj bo zdravo, srečno, 
zadovoljno in naj bo vsak dan na vašem obrazu narisan nasmeh.

DPM Radlje ob Dravi

UREDITEV PLAZIŠČA NA REMŠNIKU
Izvajalci so še pred koncem starega leta uredili plazišče na cesti na 
Remšniku. V nadaljevanju nas čaka še en podoben objekt na tej 
trasi in 1.3 km asfaltiranja ceste.

Občina Radlje ob Dravi



V RADLJAH OB DRAVI PREVZELI VOZILO 
ZA RAZVOZ DONIRANE HRANE
Ob Mednarodnem dnevu solidarnosti  je Javni zavod ŠKTM Radlje 
ob Dravi (JZ ŠKTM Radlje ob Dravi) uradno prevzel vozilo, ki bo v 
prihodnje služilo razvozu hrane v okviru projekta »Donirana hrana«, 
katerega namen je zbrati neoporečno hrano in jo brezplačno 
razdeliti tistim, ki jo potrebujejo. Vozilo so kupili s pomočjo 
prejetih finančnih sredstev donatorjev. Ob tej priložnosti so poleg 
predstavnikov JZ ŠKTM Radlje ob Dravi na dogodku sodelovali še 
predstavniki Hmeljarstva Čas, Skupine stroka.si, Summit motors 
Ljubljana d.o.o. in Lions kluba.

Solidarnost je eden od načinov boja proti globalno razraščajoči se 
revščini ter zavzemanju za družbeni napredek. Teži k bolj pravični 
družbeni ureditvi, razrešitvi socialnih vprašanj in je podpora 
zapostavljenim in prezrtim skupinam v hitri moderni družbi. 
Eden od mehanizmov, ki deluje po načelu solidarnosti, je tudi 
razdeljevanje viškov hrane, pri katerem sodeluje vse več lokalnih 
skupnosti v Sloveniji.

Gregor Likar, direktor JZ ŠKTM Radlje ob Dravi: »Količina zbrane 
in razdeljene hrane se letno povečuje. V letu 2021 je bilo v sklopu 
projekta v Radljah razdeljenih 15.377,79 kg in 74.053 kosov 
donirane hrane, v večini sadja in zelenjave ter kruha in drugih 
pekovskih izdelkov. To količino hrane smo letos presegli že meseca 
novembra. V projektu je trenutno aktivnih 92 upravičencev. Hrano 
vsaj enkrat tedensko prejema okoli 70 upravičencev, namenjena je 
preko 140  članom gospodinjstev.«

Projekt razdeljevanja Donirane hrane se je v Radljah ob Dravi 
pričel izvajati leta 2020. Vodi ga zveza Lions klubov Slovenije, v 
Radljah pa kot nosilec projekta deluje Javni zavod ŠKTM Radlje ob 
Dravi, ki projekt izvaja s pomočjo soorganizatorja Rdečega križa 
Slovenije, Območno združenje Radlje ob Dravi. Namen projekta 
Donirana hrana je zbrati neoporečno hrano in jo brezplačno 
predati tistim, ki jo potrebujejo. Projekt ima poleg osnovnega cilja 
pomagati posameznikom pri njihovem prehranjevanju še veliko 
drugih pozitivnih učinkov. Zmanjšuje se količina zavržene hrane, 
povezuje prostovoljce in različne humanitarne organizacije, koristi 
donatorjem pri njihovih marketinških aktivnostih, ozavešča lokalne 
skupnosti in jih aktivira ter pozitivno vpliva na odnos do hrane.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

MUCA COPATARICA
Babica Zima je prišla med nas in nam že natrosila nekaj snežink, ki 
so prinesle prve radosti na snegu in nežno obarvala otroška lička 
in noske. V torek, 13. decembra 2022, pa nas je razveselila tudi s 
praznično igrico Muca Copatarica, ki so jo pripravile strokovne 
delavke vrtca in šole Vuhred. Večnamenska dvorana Vuhred se je 
dodobra napolnila in odela v praznične risbice in okraske, ki so jih 
izdelali otroci vrtca in šole. Po dvorani so omamno zadišali piškoti, 
ki so jih pekli vrtčevski otroci z vzgojiteljicami in kmečkimi ženami 
iz Vuhreda, ter čaj.

Igrica nas je očarala in popeljala v pravljični in otroški svet ter v nas 
po tihem vzbudila vprašanje, če smo pospravili svoje copate. Kaj 
pa vi?

Lea Osrajnik

njižnici

Pravljične ure potekajo v enotah Knjižnice Radlje ob Dravi po dogovoru z vrtci in šolami.

USTVARJALNA SREČANJA za ob 17. uri v Knjižnici Radlje:
☻☻ polsteni (filcani) pujski za srečo,            ☻☻
Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici.

, ob 10. uri v GALERIJI Knjižnice Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle, ob 17. uri v Knjižnici Radlje:
☻☻ ☻☻
Udeleženci potrebujejo določene pripomočke/orodja. 

Torek, 10. januar, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Četrtek, 19. januar, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:
Predstavitev priročnika R ŠIVANJE.

Petek, 20. januar, ob 10. uri v GALERIJI Knjižnice Radlje:
Srečanje za nosečnice in mamice na porodniški: 

Torek, 24. januar, ob 10. uri v Knjižnici Radlje –

Torek, 31. januar, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Knjižnica Radlje –

Knjižnica Radlje – čitalnica: Moč dreves: fotografije


