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DELA PROJEKTU  VODOOSKRBA 
Projekt Vodooskrba je največji projekt, ki se trenutno izvaja v naši občini. 
Zaključujejo se dela na Remšniku in povezovalni vod Ulica pod Gradom v 
Radljah ter vodovod v Vuhredu. 

Odprta so naslednja gradbišča: 
Povezovalni vod Zg. Vižinga-Muta in Zg. Vižinga-Podvelka, Mariborska 
cesta- center- Koroška cesta v Radljah, gradnja 400 kubičnih metrov veli-
kega Vodohrana v Vuhredu.

Odpirajo se: Vodovod na Št.Janž nad Radljami, Maistrova, Lackova, 
Šarhova, Vrtna in Prečna ulica ter  izgradnje Nadzornega centra sistema 
oskrbe s pitno vodo v Zgornji Dravski dolini v Radljah ob Dravi.

V pripravi pa sta dva dodatna projekta: prvi je po stari trasi proti Št. Jan-
žu do Koležnika in drugi od Uranjeka na Remšniku do vključno z občani 
občine Podvelka, katerega bomo po dogovoru z županom Antonom Kov-
šetom izvedli skupaj z občino Podvelka. V centru Radelj ob Dravi bosta 
Mariborska cesta od križišča proti Št. Janžu nad Radljami (Župank) do Pe-
karne Radlje d.o.o. in Koroška cesta od Glasbene šole do vključno križišča 
z ulico Pod Gradom pred križiščem za prehod Radelj preplaščeni v celoti.
Center Radelj  bo z asfaltiranjem počakal do naslednjega leta ,ko bo ob-
čina na LEADER prijavila ureditev mestnega jedra po vzorcu ureditve cer-
kvenega trga, katerega DIIP bo predstavljen na eni izmed naslednjih sej 
občinskega sveta.
Veliko dela nas še čaka, zato vas spoštovane občanke in občani prosimo 
za potrpežljivost saj bomo s projektom Vodooskrbe zagotovili zdravo in 
kakovostno pitno vodo za nekaj naših generacij. 

Občina Radlje ob Dravi 

NADSTANDARDNI PROGRAM TROBILA
S strani ravnatelja Glasbene šole Radlje ob Dravi, g. Mateja Švaba, je priš-
la pobuda za dodatno izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih na 
nadstandardnem programu trobila kot dodano vrednost pedagoškega 
procesa. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dodatne zaposlitve ni priz-
nalo, zato bi se lahko zgodilo, da v nekaj letih pihalni orkestri v dolini ne 
bi mogli več zagotavljati programa, saj igralcev na trobento ne bi več bilo.
Občine soustanoviteljice glasbene šole smo tako podpisale Dogovor o 
sofinanciranju nadstandardnega programa trobila.  
 Veseli smo, da nam je uspel še en skupni projekt.  

Občina Radlje ob Dravi 

VODOVOD ŠT. JANŽ PRI RADLJAH OB DRAVI
Spoštovani!

Občina Radlje ob Dravi bo z izbranim izvajalcem SGP Pomgrad d.d. priče-
la z deli izgradnje vodovoda v skladu s projektom »Vodovod Št. Janž pri 
Radljah ob Dravi in pridobljenim gradbenim dovoljenjem«.
Na terenu se je po projektu že izvedla zakoličba trase vodovoda. Pred 
pričetkom gradnje z izbranim izvajalcem vas vljudno prosimo, da pregle-
date potek trase na terenu in nas v primeru kakršnih koli pogojev, ki bi jih 
morali upoštevati pri sami izgradnji, pravočasno obvestite.
Po zakoličbi trase bo izvajalec pričel z izgradnjo in se bo sam dogovarjal z 
lastniki zemljišč na predvideni trasi. Izvajalec bo z deli pričel s predvideno 
traso cevovoda 3 (pri Grajfu in bo nadaljeval po trasi proti naselju Vas 
ter zaključil s priklopom na obstoječ povezovalni vod RadljeBrezno, na 
državni cesti G1 Radlje–Brezno). 
Pri morebitnih posegih izvajalca na privatna zemljišča, ki jih izvajalec 
morda koristi za izvajanje del in za katere ni pridobljena služnost ter grad-
beno dovoljenje, se mora izvajalec sam  dogovoriti z lastniki teh zemljišč 
za njihovo uporabo. Po zakoličbi trase bo izvajalec pričel z izgradnjo in se 
bo sam dogovarjal  z lastniki zemljišč na predvideni trasi.
Vljudno vas prosimo za strpnost in sodelovanje pri izvajanju del, da 
bomo uspešno zaključili projekt.

Občina Radlje ob Dravi 

NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI

 Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.  |  Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. 

MMKC-JEV TURNIR V MALEM NOGOMETU 
V soboto, 28. julija, s pričetkom ob 8. uri, bo na igrišču z umetno 
travi pri OŠ Radlje potekal turnir za mlade (letniki 1999-2004) 
v malem nogometu (4+1). Prijave ekip sprejemamo do četrtka, 
26. julija na mladi@sktmradlje.si. Vabljeni!



TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI 
20. 7. 2018 – 2. 8. 2018

DATUM URA AKTIVNOST

Petek,  
20. 7. 2018

8.00

17.00
18.00
21.00

Varstvo otrok (aktivnosti bodo 
objavljene na FB strani)
Ugankarski večer
Družabno popoldne
Križanje mnenj 

Sobota,  
21. 7. 2018

16.00
20.00

Družabna sobota
Kuhamo z mladimi

Nedelja,  
22. 7. 2018

16.00 Družabno popoldne

Ponedeljek, 
23. 7. 2018

8.00 
17.00

Varstvo otrok
Družabno popoldne

Torek,  
24. 7. 2018

8.00 
17.00

Varstvo otrok
Kakuro

Sreda,  
25. 7. 2018

8.00 
9.00

17.00

Varstvo otrok
Kuharska delavnica
Ustvarjalna delavnica

Četrtek,  
26. 7. 2018

8.00 
9.00

10.00
17.00
18.00

Varstvo otrok
Medgeneracijska čajanka
Urice za sproščanje z društvom ŠENT
Ustvarjalna delavnica
Nastavitev atlasa – predavanje

Petek,  
27. 7. 2018

8.00
17.00
18.00
21.00

Varstvo otrok
Ugankarski večer
Kviz večer
Križanje mnenj

Sobota, 28. 
7. 2018

16.00
20.00

Družabna sobota
Kuhamo z mladimi

Nedelja,  
29. 7. 2018

16.00 Družabno popoldne

Ponedeljek, 
30. 7. 2018

8.00 
17.00

Varstvo otrok
Družabno popoldne

Torek,  
31. 7. 2018

8.00 
17.00

Varstvo otrok
Filomino

Sreda,  
1. 8. 2018

8.00 
9.00

17.00

Varstvo otrok
Kuharska delavnica
Ustvarjalna delavnica

Četrtek, 
2. 8. 2018

8.00 
9.00

10.00
17.00

Varstvo otrok
Medgeneracijska čajanka
Urice za sproščanje z društvom ŠENT
Ustvarjalna delavnica

MLADI UMETNIKI
V Marenberškem mladinskem kulturnem centru spodbujamo razvoj ta-
lentov in potencialov mladih na različnih področjih. V zadnjem mesecu 
smo posvetili pozornost predvsem umetniškem izražanju in mlade, ki 
svoj prosti čas z veseljem zapolnijo z umetniškim udejstvovanjem, po-
vabili, da predajo svoje znanje tudi drugim. Tako smo v petek, 29. junija, 
izvedli delavnico risanja pod vodstvom Aneja. Udeleženci so se na delav-
nici naučili osnov risanja v prostoru in senčenja. Večina sodelujočih se je 
preizkusila v risanju ceste, hiš in dreves; nekateri bolj izkušeni risarji pa 
so se prepustili domišljiji in risali po lastnem navdihu. 
V soboto, 7. julija, smo nadaljevali z delavnico poziranja, kjer je Lejla 
poučila udeležence, ki so se za časa delavnice prelevili v modele, kako 
se pravilno postaviti pred fotografski objektiv za nastanek profesionalne 
fotografije. Delavnica jim je pokazala, katere poze so najprimernejše za 
njih glede na njihove obrazne poteze in telesno konstrukcijo. 
Nato smo se podali v svet slikarstva in v sredo, 11. julija, izvedli delavnico 
abstraktnega slikanja, ki jo je prav tako vodil nadobudni umetnik Anej. 
Abstraktno slikanje je tehnika, ki pušča umetniku svobodo pri ustvarja-
nju in spodbuja spontanost ter izražanje čustev in občutkov, ki prevevajo 
posameznika v času slikanja. 
Pravila in popolnost so odrinjeni na stran, prednost ima notranji svet 
umetnika, ki ga lahko izrazi na samosvoj in unikaten način. Prepričani 
smo, da je vsaka delavnica tako obiskovalcem kot izvajalcem postreg-
la z obilico novega znanja in izkušnjami, ki jim bodo dobra sopotnica v 
življenju. 

MMKC


