
NOVA ASFALTNA PREVLEKA

PODPIS LISTINE »KONVENCIJA 
ŽUPANOV« ZA PODNEBNE 
SPREMEMBE IN ENERGIJO

KOPALNE KARTE ZA OSNOVNOŠOLCE

BRAVO, PUNCE

Cesta Hudej–Podrzavnik–Snežič–Tumpl in 
Hudej–Podrzavnik dobila asfaltno prevleko

Občina Radlje ob Dravi je v sklopu rekonstrukcij cest v letu 
2022 zaključila investi cijo tudi na cesti  JP 846121 G1–Hudej–
Podrzavnik–Snežič–Tumpl in JP 846122 Hudej–Podrzavnik. 
Cesta, ki je bila prej makadamska, je dobila asfalt, prav tako pa 
se je uredilo tudi odvodnjavanje. 

V letos smo asfalti rali že 3.600 m cest, nov asfalt ima cesta 
Gasilski dom–Gosak v Vuhredu, Sv. Trije Kralji in Kolar–Ribič. 
V mesecu juniju se bo začela še rekonstrukcija ceste Novak–
Strmšnik v Vuhredu. 

Posebna zahvala gre občanom za njihovo potrpežljivost v času 
delnih in popolnih zapor, ko je bila njihova pot domov večkrat 
ovirana. Verjamemo pa, da vsaka obnovljena cesta predstavlja 
vsem, ki jo vsakodnevno uporabljajo, neizmerno veliko 
pridobitev, saj se s takšnimi projekti  kakovost bivanja v krajevni 
skupnosti  še izboljša, izboljšuje pa se tudi prometna varnost.

Občina Radlje ob Dravi

V zadnjih treh leti h je EU sprejela in še sprejema izredno pomembne 
dokumente na področju soočanja s podnebnimi spremembami 
in tako želi usmerjati  razvoj v podnebno nevtralnost. Posledice 
spreminjanja podnebja občuti mo tudi v naši regiji in le-te se bodo 
do leta 2030 eksponentno povečevale. To pomeni, da bodo kraji in 
ljudje v veliko večjem obsegu kot do sedaj čuti li njihov negati ven 
vpliv, ki uničuje infrastrukturo in ogroža življenje ljudi.

Občina Radlje ob Dravi bo tudi letos med poletnimi počitnicami 
fi nancirala kopalne karte za kopališče Vodni park osnovnošolcem, 
ki so občani občine Radlje ob Dravi. Karte se bodo izdajale vsak 
delavnik med 8. in 16. uro v Mladinskem kulturnem centru Radlje 
ob Dravi. Starši otrok, ki še niso oddali soglasja za izdajo kart, 
lahko le-tega dobijo in oddajo v prostorih Mladinskega kulturnega 
centra. 

Občina Radlje ob Dravi

Koroško-štajerska dekleta združena v ekipo ŽNK RADLJE DU13 
so v soboto, 4. junija, na super fi nalu v Ajdovščini postale nove 
državne prvakinje. Suvereno so opravile z obema tekmama. 
V polfi nalu so premagale KRIM LJUBLJANA s 4 : 0 ter v velikem 
fi nalu domačinke PRIMORJE AJDOVŠČINA z 2 : 1. Po 21 zmagah 
v prvenstvu, so s tema zmagama ustvarile neverjetno serijo 23 
zaporednih zmag z razliko v golih 88:7. Pod vodstvom trenerja 
Bogdana Manfreda je nogometašice s tribun v vroči Ajdovščini 
podpiralo 30 navijačev. Iskrene česti tke!
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Slavnostni podpis listi ne »Konvencija županov« je potekal 10. junija 
2022 v Viteški dvorani mariborskega gradu. Podpisniki oziroma 
občine se zavezujemo, da bomo krepili svoje podnebne ambicije 
in izvajali ukrepe v skupnem prizadevanju za ohranitev globalnega 
dviga temperature pod 1,5 °C, kot je obveza in ambicija Pariškega 
sporazuma, ter usmerjale razvoj v podnebno nevtralnost.

S podpisom Konvencije županov smo vstopili v družino skoraj 
11 ti soč lokalnih skupnosti  iz 54 držav sveta, ki si prizadevajo za 
sonaravni, trajnostni in zelen razvoj lokalnih skupnosti .
Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo dodati  kakšen kamenček v 
mozaik boja proti  podnebnim spremembam.

Občina Radlje ob Dravi



HAVAJSKI PISKER
V soboto, 4. junija, je bil pravi sončen dan za naš 
tradicionalen piknik – Havajski pisker. Zjutraj smo začeli s 
kuho bograča v kar štirih loncih, postavili otroška napihljiva 
igrala, pripravili vse za športno-zabavne igre in srečelov 
»Vsaka srečka zadene«. Obiskal nas je tudi gospod župan. 

V imenu društev K-td in Šd Havaji – Sp. Vižinga se 
zahvaljujem vsem, ki ste se odzvali na povabilo. Iskrena 
hvala vsem, ki ste aktivni v društvih, pomagate, sodelujete, 
in vsem za prostovoljne prispevke in donacije. Le tako nam 
uspeva in zmoremo več.

 Za K-td in Šd Havaji, Ivica Eman

POLETNA MUZEJSKA NOČ V MUZEJU 
RADLJE OB DRAVI

PRIZNANJE TD RADLJE

ARS FEST

Poletna muzejska noč je skupna akcija slovenskih muzejev, 
galerij in drugih kulturnih institucij, ki poteka letos že 20. leto 
zapored. Vabljeni, da se nam pridružite v soboto, 18. junija, 
med 18. in 22. uro v Muzeju Radlje ob Dravi (dvorec Radlje, 
Koroška cesta 68). Priporočamo vam ogled stalne razstave 
o zgodnjih letih ustvarjalnosti akademskega slikarja Karla 
Pečka, Spominsko sobo rodbine Pahernik, razstavo o rimskih 
kamnitih spomenikih v zgornji Dravski dolini in še posebej za 
otroke zanimivo razstavo Gremo rinkico talat, ki prikaže svet 
otroške igre in domišljije pred sto in več leti na Pohorju in 
Kozjaku. Do konca poletja bo na ogled še občasna razstava 
Naša Drava z odličnimi fotografijami Toma Jeseničnika. 
Dokumentarni film Naša Drava z več kot 20 pričevalci pa je 
v celoti dostopen na spletni strani našega muzeja: https://
www.kpm.si/razstave/nasa-drava-zgodovina-reke-drave-od-
avstrijske-meje-maribora/

Vabljeni v Muzej Radlje ob Dravi in tudi v druge enote našega 
Koroškega pokrajinskega muzeja (Muzej Ravne na Koroškem, 
Muzej Slovenj Gradec, Rojstna hiša Huga Wolfa). V okviru 
poletne muzejske noči smo za vas pripravili pester program. 
Vstop in udeležba na vseh dejavnostih sta brezplačna, 
muzejske publikacije pa bo mogoče kupiti po znižani ceni. 
Več na naši FB in spletni strani www.kpm.si.

 Muzej Radlje ob Dravi

ARS FEST Radlje se s Kresno nočjo, 18. 6. 2022 ob 20.uri 
ter koncertom Big Band Orkestra Slovenske vojske, 19. 6. 
2022 ob 20.uri, počasi zaključuje. Zahvaljujemo se vsem 
udeležencem in želimo si, da se drugo leto ponovno srečamo 
v še večjem številu. Hvala vsem!

 Kulturno društvo Radlje ob Dravi

Sodelavci JP KIČ Radlje, d. o. o., se zahvaljujemo Turističnemu 
društvu Radlje, ki nam je podelilo priznanje za velik prispevek 
pri urejanju okolja in lepšanju našega kraja za leto 2021. Še 
naprej se bomo po svojih najboljših močeh trudili za čisto in 
urejeno okolje v naši občini.

JP KIČ Radlje, d.o.o.


