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IZDELAVA IDEJNIH ZASNOV ZA IZGRADNJO 
KANALIZACIJSKEGA OMREŽIJA
Obveščamo vas, da je Občina Radlje ob Dravi pričela s postopki 
izdelave idejnih zasnov za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja 
predvidoma na območjih:
• Dobrava,
• Sp. Vižinga, 
• Vas,
• Vuhred,
• Zg. Kozji Vrh.
Zaradi pridobivanja ustreznih podatkov za izdelavo projektne 
dokumentacije, bodo na terenu prisotni predstavniki Javnega 
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. ter predstavniki 
projektanta (Komunalnega podjetja Velenje d.o.o.).

Idejne zasnove bodo predstavljene na zborih občanov, kjer boste 
imeli možnost podajati pripombe oziroma predloge. 

Občina Radlje ob Dravi

SLOVENSKA OLIMPIJSKA BAKLA OBISKALA TUDI 
OBČINO RADLJE OB DRAVI
Slovenska olimpijska bakla je v četrtek, 22. junija 2021, ob 9.00 obiskala 
Radlje ob Dravi kot 206. občino na njeni poti po Sloveniji in zamejstvu.
Na parkirišču PGD Radlje jo je sprejel podžupan Občine Radlje ob Dravi, 
gospod Robert Potnik, ki jo je skupaj s tekači ponesel do Športnega 
stadiona, kjer so z baklo tekli številni člani društev in institucij.  Nosilce 
bakle na stadionu, so poleg obiskovalcev vzpodbujali tudi otroci z 
vzgojiteljicami Vrtca Radlje ob Dravi. Slovensko baklo so člani PGD 
Radlje ob Dravi po končanem programu na športnem stadionu skupaj 
z Robijem Šmidom, varovancem VDC Radlje ob Dravi, ponesli do 
Dvorca Radlje, kjer so jo predali sosednji občini. 
Vsi prisotni so bili ponosni na to, da so lahko sodelovali na sprejemu 
Slovenske bakle. V duhu olimpijskih iger v Tokiu smo doživeli moč 
sporočila bakle »Imamo olimpijske sanje«, kajti vse udeležene so 
povezali občutki ponosa, vztrajnosti, jeklene volje in želje po uspehu 
naših športnikov na olimpijskih igrah.
Iskrena hvala vsem sodelujočim, ki ste poskrbeli za potovanje bakle 
skozi našo občino in ponovno dokazali, da šport zna povezovati ljudi.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

IZLET V RIBNICO
Po več kot enoletnem premoru smo se člani Turističnega društva 
Radlje 13. julija popoldan odpravili na izlet v Ribnico na Pohorju. 
Nismo najeli avtobusa, pa tudi pešačili nismo. Bilo nas je ravno dovolj 
za štiri osebne avtomobile.

V centru Ribnice nas je sprejel predsednik Turističnega društva Ribnica 
gospod Danilo, nas povedel okoli šole in razkazal naselje apartmajev, 
smučišče in nam v cerkvi svetega Lenarta na kratko predstavil 
zgodovino cerkve.

Naslednja postaja je bila pri Grubelnikovem muzeju. Bogata zbirka 
orodja, gospodinjski pripomočkov in vsega, kar so nekoč uporabljali 
prebivalci Ribnice, nas je spominjala na naše otroštvo.
Na turistični kmetiji tete Lene je bila drugačna zgodba. Vsi kmetijski, 
gospodinjski in drugi pripomočki potrebujejo samo dovod energije in 
s pritiskom na gum delujejo samodejno.

KAZALNIKI ZDRAVJA V OBČINI RADLJE OB DRAVI
Občina Radlje ob Dravi se je leta 2019 pridružila projektu Zdrava 
mesta. V okviru tega projekta smo določili štiri prednostna 
področja, na katera smo še posebej pozorni in na podlagi katerih 
preučujemo gibanje zdravstvenega stanja v občini Radlje ob Dravi; 
prekomerna prehranjenost otrok, odzivnost v programu Svit, 
klopni meningoencefalitis in duševno zdravje. Da lahko spremljamo 
napredek na posameznem področju, vsako leto prejmemo poročilo 
NIJZ o zdravju naših prebivalcev – trenutno aktualno: Zdravje v občini 
2021.
Z veseljem ugotavljamo, da se je zdravstveno stanje občanov v letu 
2021 izboljšalo  v primerjavi z letom 2020 na vseh prednostnih 
področjih. Prekomerna prehranjenost otrok se je v letošnjem letu 
znižala na 27.7% (leta 2020 je bila 28.8%), odzivnost v programu 
Svit je bila letos 64.7% (leta 2020 61.3%) in je blizu slovenskega 
povprečja (65.5%). Zelo dobra je odzivnost v programu Zora, ki je za 
skoraj 10% nad slovenskim povprečjem (82.1%, povprečje v Sloveniji 
72.4%). Izboljšal se je tudi kazalnik za klopni meningoencefalitis, 
saj je upadlo število primerov okužbe, iz prejšnjih 21.5 (na 100.000 
prebivalcev) na letošnjih 20.  Čeprav opozarjajo na porast duševnih 
motenj v svetu, predvsem kot odgovor na epidemijo covida-19, se je 
v občini Radlje ob Dravi zmanjšalo število prejemnikov zdravil zaradi 
duševnih bolezni na 15.1% (v letu 2020 15.8%). Zavedamo se, da je 
dobro duševno zdravje izjemnega pomena za kakovost vsakdanjega 
življenja, zato nam ta podatek še posebej veliko pomeni. 
Ne samo, da smo uspeli izboljšati vse kazalnike zdravja na naših ciljnih 
področjih, v letu 2021 se je dvignil tudi indeks kazalnika razvitosti 
občine na 1.04 (v prejšnjem letu 1.01) in je višji od slovenskega 
povprečja, ki znaša 1.00. Navkljub vsem izzivom in novim situacijam, 
s katerimi se soočamo že drugo leto zapored, lahko z optimizmom 
zaključimo, da občina Radlje ob Dravi postaja vse bolj razvito in 
zdravo mesto, ki sledi svojim zastavljenim ciljem. 

Občina Radlje ob Dravi



Gospa Urška Šantl Urh je opisala njihovo pot do uspeha, ko je bilo 
treba premagati nepredvidene zaplete in prilagoditi svoj vsakodnevni 
ritem novi dejavnosti. Zdaj,  ko so že dalj časa vrata odprta gostom, 
rada poudari: »Nikoli nisem pomislila, ali se sploh splača, ampak smo s 
skupnimi močmi rinili naprej.«
Tako si bomo tudi v Turističnem društvu s skupnimi močmi prizadevali 
doseči zadane cilje. 

Za turistično društvo
Ivana Hauser

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 30. 
7. 2021–12. 7. 2021

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 13. 8. 2021

10.00

po 13. uri

po 20. uri

Sobota, 

14. 8. 2021

po 15. uri

po 18. uri

Družabni vikend   

Kuhamo z mladimi

Nedelja, 15. 8. 2021 po 15.uri
Družabni vikend

PRAZNIK
Ponedeljek, 16. 8. 

2021

9.30

po 13. uri

Berem, torej mislim

Družabne aktivnosti

Torek, 17. 8. 2021
10.00

po 13. uri

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi

Družabne aktivnosti

Sreda, 18. 8. 2021
9.00
po 13. uri
18.00

Kuharska delavnica

Družabne aktivnosti

Ustvarjalna delavnica

Četrtek, 19. 8. 2021

9.00

po 13. uri

Individualna pomoč za uporabo telefona in računalnika

Družabne aktivnosti

Petek, 20. 8. 2021

10.00

po 13. uri

po 20. uri

Klepet ob Kavi

Družabne aktivnosti

Križanje mnenj

Sobota, 21. 8. 2021
po 15. uri

po 18. uri

Družabni vikend   

Kuhamo z mladimi

Nedelja, 22. 8. 2021 po 15.uri Družabni vikend

Ponedeljek, 23. 8. 

2021

9.30

po 13. uri

Berem, torej mislim

Družabne aktivnosti

Torek, 24. 8. 2021
10.00

po 13. uri

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi

Družabne aktivnosti

Sreda, 25. 8. 2021

9.00

po 16. uri

18.00

18.30

Kuharska delavnica

Družabne aktivnosti

Ustvarjalna delavnica

Joga smeha

Četrtek, 26. 8. 2021
9.00

po 16. uri

Individualna pomoč za uporabo telefona in 
računalnika
Družabne aktivnosti

Klepet ob Kavi

Družabne aktivnosti

Križanje mnenj

DOGAJA SE! V MESECU JULIJU
Mesec julij je bil za VGC Dogaja se! zelo pester. Do 16. julija smo 
med tednom, od 7. do 15. ure, otrokom nudili brezplačno počitniško 
varstvo. V okviru počitniškega varstva smo obiskali različna društva 
in institucije v lokalnem okolju. Iskrena hvala prostovoljcem in vsem 
društvom, ki so nam priskočili na pomoč in nas prijazno sprejeli. Brez 
vas naše varstvo za otroke ne bi bilo tako pustolovsko, kot je bilo. Ker 
nam je vreme služilo, smo se vsak teden podali na kopanje v Vodni 
park Radlje ob Dravi, kjer smo uživali v našem naravnem biseru, odšli 
na pohod, obiskali gasilce, knjižnico, živali, odšli na pohod in doživeli 
marsikatero zanimivo dogodivščino. 
Takoj po selitvi Varstveno delovnega centra iz Mute v Radlje ob Dravi 
smo pričeli medsebojno sodelovanjem. Za varovance VDC smo izvedli 
bobnarsko delavnico, ki jo vodi naš zunanji izvajalec. Varovanci so 
spoznali afriške bobne, se naučili novih ritmov in sprostili svoj um in 
telo ob prijetnih zvokih afriških bobnov. 
Ob koncu julija pa smo izvedli delavnice urbanih športov, ki smo jih 
poimenovali Poletje na rolki. Delavnice so potekale tri dni, namen 
delavnic je bil spoznavanje z novima športoma, ki spadata med 
najmlajše športe, ki so del Olimpijskih iger. Z delavnicami smo 
nadgradili otrokovo osnovno poznavanje športa, krepili težnjo po 
medsebojnem sodelovanju (delo v paru in v skupini), ter razvijali 
motorične sposobnosti (ravnotežje, gibljivost, moč). Delavnice se bile 
zelo dobro obiskane, uporabniki in njihovi starši so izrazili željo po 
delavnicah še v naslednjem letu. 

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

1. V bralno knjižico 
vpišem svoje podatke

2. Izpsodim si  zanimivo 
knjigo, primerno zame!

3. Preberem knjigo, si 
zapišem podatke in

mnenje!

4. Vrnem knjigo, dobim 
štampiljko in si izposodim 

novo !

5. Preberem 3 knjige in 
postanem prvi Počitalec!

7. Preberem 5 KNJIG in 
postanem najpočitalec!!!

6. Prejmem nagrado za 
spodbudo! 

Beremo, kar si sami 
izberemo in še nagrado 

poberemo!

Počitalci=počitniški bralci

Navodila  za sodelovanje - za vse osnovnošolce in srednješolce

Majica + Vstopnica za nagradno žrebanje. Podeljene bodo tri nagrade.

USTVARJALNE POČITNIŠKE DELAVNICE ZA OTROKE 
IN MLADINO V AVGUSTU
• Delavnice potekajo v Knjižnici Radlje in so brezplačne, 
• potekajo ob ponedeljkih med 10. in 12. uro, 
• izvedemo jih s pomočjo navodil iz knjig, revij in spleta, 
• ves potreben material pripravimo v knjižnici,
• izdelke mladi ustvarjalci odnesejo domov; skupaj z novim znanjem 

in veščino ter prijetnimi izkušnjami ob ustvarjanju. 

PONEDELJEK, 16. avgust: PISANE VRTAVKE
PONEDELJEK, 23. avgust: KAČA KALI
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