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"Človek lahko doseže prav vse, če je iznajdljiv, 
vztrajen in usmerjen k izbranemu cilju 

z vsem svojim srcem in dušo." 

Božidar Eržen

DRAGE UČENKE IN UČENCI, DRAGE DIJAKINJE IN 
DIJAKI!
Pred vami je novo šolsko leto, zato vam želim, da bi bil nov začetek 
prijeten in poln optimizma na poti k doseganju ciljev. Izkoristite nove 
priložnosti, vendar vedite, da k uspehu, ki ga boste želeli doseči v 
življenju, vodi le trdo delo.

Vsem prvošolkam in prvošolcem pa se začenja novo obdobje življenja 
in dela, zato vam želim, da ste na tej poti uspešni, vztrajni in da boste 
ob koncu šolskega leta bogatejši za veliko znanja in izkušenj.

Vse dobro  v šolskem letu 2021/2022.
Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik

PODPIS POGODBE ZA REKONSTRUKCIJO LOKALNIH 
CEST V OBČINI RADLJE OB DRAVI 
Občina Radlje ob Dravi je z izbranim izvajalcem, to je podjetjem VOC 
Celje, d. o. o., podpisala pogodbo za rekonstrukcijo lokalnih cest v 
občini v letu 2021. Začetek del je predviden za mesec september. 
Investicija pa se bo izvajala na naslednjih cestah:

• JP 846121 G1-Hudej-Podrzavnik-Snežič-Tumpl in JP 846122 
Hudej-Podrzavnik, v dolžini 600m;

• JP 846361 Novak-Strmšnik, v dolžini 600m;
• JP Gasilski dom-Pogorevc, v dolžini 100m;
• JP 846611 – Sv. Trije Kralji, v dolžini 2.400m;
• JP Kolar-Ribič, v dolžini 600m.

Občina Radlje ob Dravi pri tem zasleduje naslednje cilje:

• izboljšali bivalno okolje občanom, ki uporabljajo občinske ceste;
• zagotoviti varno in udobno vožnjo na občinskih cestah.

Občina Radlje ob Dravi

VIZIJA IN STRATEGIJA OBČINE RADLJE OB DRAVI
Ob sprejetju strateškega razvojnega dokumenta za občino Radlje ob 
Dravi v letu 2010 smo si skupaj zastavili visoke cilje, ki nam jih je, kot 
ugotavljamo ob zaključku obdobja izvajanja strategije, uspelo doseči. 
Pred nami je priprava nove Vizije in Strategije občine Radlje ob Dravi 
za obdobje 2025–2040.

Na občini smo se organizirali in pripravljamo novo dokumentacijo 
za vas, spoštovane občanke in občani, saj si ob pripravi prihodnje 
strategije želimo slišati prav vsako vašo pobudo, mnenje, kritiko itd., da 
bomo lahko skupaj sestavili razvojni dokument, ki bo resnično odseval 
vaša pričakovanja in vizijo, v kakšni občini si želite živeti.
V jesenskem času se srečamo na terenskih delavnicah po celotni 
občini in skupaj zapišemo še dodatne pobude ter sestavimo odličen 
dokument za razvoj občine Radlje ob Dravi.

Občina Radlje ob Dravi

REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja v Zg. Kozjem Vrhu se počasi 
zaključuje. V prvi fazi so bila urejena črpališča. V času testiranja 
opravljenih del se bodo pripravili dokumenti za priključitev naselja v 
Zg. Kozjem Vrhu na kanalizacijsko omrežje. Po pripravi dokumentov 
sledi še druga faza; priključitev naselja na novo javno kanalizacijsko 
omrežje.

Občina Radlje ob Dravi



TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 
3. 9. 2021 – 9. 9. 2021

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 3. 9. 2021

10:00

po 13. uri

po 18. uri

Sobota, 4. 9. 2021
po 15. uri

po 18. uri

Družabni vikend   

Kuhamo z mladimi

Nedelja, 5. 9. 2021 po 15.uri Družabni vikend

Ponedeljek, 6. 9. 2021
9:30

po 13. uri

Berem, torej mislim

Družabne aktivnosti

Torek, 7. 9. 2021

10.00

po 13. uri

16:00

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi

Družabne aktivnosti

Nadaljevalni tečaj nemščine

Sreda, 8. 9. 2021
9:00
po 13. uri
18:00

Kuharska delavnica

Družabne aktivnosti

Ustvarjalna srečanja

Četrtek, 9. 9. 2021

9.00

10:00

po 13. uri

17:00

Klepet ob Kavi

Družabne aktivnosti

Križanje mnenj

Individualna pomoč za uporabo telefona in 
računalnika
Začetni tečaj nemščine

Družabne aktivnosti

Delavnica izdelave naravne kozmetike (obvezne 
prijave na tel. št. 030 304 624)

PODELITEV ODLIČIJ NA SEJMU »AGRA 2021« 
RADELJSKIM ČEBELARJEM
V sklopu 59. mednarodnega kmetijsko–živilskega sejma AGRA 2021 so 
bila 22. avgusta v okviru dneva čebelarjev v Gornji Radgoni podeljena 
priznanja 20. ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo, na katerem 
je s 47 vzorci medu sodelovalo 37 čebelarjev iz treh držav: Slovenije, 
Hrvaške in Slovaške.

Letos je sicer sodelovalo manjše število čebelarjev, saj je bila na 
začetku letošnja sezona zelo slaba in številni čebelarji do ocenjevanja 
niso natočili nič medu.

Kljub slabemu začetku leta je osem čebelarjev Čebelarskega društva 
Radlje ob Dravi poslalo med na ocenjevanje. 
Tudi letos so čebelarji Čebelarskega društva Radlje ob Dravi dokazali, 
da pridelujejo odličen med, saj so na ocenjevanju znova dosegli 
odlične rezultate.

Od skupaj podeljenih 12 zlatih medalj so čebelarji ČD Radlje prejeli kar 
štiri, in sicer: Čebelarstvo Alfonz Resnik (zlata medalja – gozdni med), 
Čebelarstvo Marko Glazer (zlata medalja – gozdni med), Čebelarstvo 
Pot, Stanko Tomažič (zlata medalja – gozdni med), Srečko Mazgan 
(zlata medalja – gozdni med). Poleg tega so prejeli še srebrna in 
bronasta priznanja, in sicer: Andrej Krecenbaher (srebrna medalja 
– hojev med), Čebelarstvo Begič (bronasta medalja – hojev med), 
Čebelarstvo Pot, Stanko Tomažič (srebrna medalja – hojev med), 
Čebelarstvo Srečko Verdinek (2x bronasta medalja – gozdni med), 
Srečko Mazgan (srebrna medalja – gozdni med).

Vsem prejemnikom odličij iskreno čestitamo!
Tajnik ČD Radlje: Anton Planinšič

PRVI ŠOLSKI DAN
Naše ceste bodo s septembrom spet polne otrok, tudi prvošolčkov, ki 
nanje stopajo prvič. Zato bo posebna prometna varnost in previdnost 
v prihodnjih tednih namenjena predvsem šolskim potem ter 
prehodom za pešce. Kot vsako leto smo prehode opremili s posebnimi 
opozorilnimi znaki »šolska pot«.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radlje ob 
Dravi je na svoji redni seji sprejel preventivne ukrepe, katerih namen 
je opozoriti na varnost pešcev, ki spadajo med ranljivejše udeležence 
v prometu, s poudarkom na varnosti otrok, ki se v prvih šolskih dneh 
odpravljajo po šolskih poteh in so tako udeleženi v prometu. 

K sodelovanju so pristopili Policijska postaja Radlje ob Dravi, Gasilsko 
društvo Radlje ob Dravi ter Gasilsko društvo Vuhred, ki bodo dežurali 
na prehodih za pešce ter pospremili otroke varno na šolsko pot. S 
koordiniranimi aktivnostmi opozarjamo in ozaveščamo pešce na 
varno in ustrezno ravnanje v prometu (hoja po pločniku, prečkanje 
na označenih prehodih za pešce, nujno prepričati se o prosti poti 
pred prečkanjem, nakazati željo po prečkanju z dvignjeno roko itd.). 
Občina Radlje ob Dravi je za vse prvošolčke zagotovila odsevne rutice 
in kresničke.

Vsem otrokom želimo varen korak v šolo ter obilo uspeha v novem 
šolskem letu.

Občina Radlje ob Dravi in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Radlje ob Dravi

ZBIRKA E-KNJIG
Spoštovani člani in obiskovalci knjižnice. 

Knjižnica Radlje ob Dravi ima v ponudbi zbirko e-knjig, ki si jih 
uporabniki lahko izposodite na portalu BIBLOS.
Pripravili smo krajšo anketo, katere rezultati bodo knjižnici v pomoč pri 
načrtovanju in oblikovanju zbirke e-knjig.
Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na povezavo:
https://1ka.arnes.si/a/28835 izpolnite ANKETO.
Anketa je anonimna.
Hvala za sodelovanje.

Knjižnica Radlje ob Dravi

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

S 1. SEPTEMBROM VELJA V RADELJSKI
KNJIŽNICI SPET REDNI ODPIRALNI ČAS.

VABLJENI IN DOBRODOŠLI!
ponedeljek-četrtek od   9:00  do  17:00

petek od   7:00  do  15:00
sobota od   8:00  do  13:00

Vabljeni in dobrodošli!

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