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OBČINA RADLJE OB DRAVI NA TEKMOVANJU 
»MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA« 
DOSEGLA SREBRNO PRIZNANJE.
Preteklo soboto so bili razglašeni najlepši in najgostoljubnejši 
kraji v akciji »Moja dežela – lepa in gostoljubna 2020«, katero 
izvaja Turistična zveza Slovenije.

V natečaju, ki  je letos potekal že 29. po vrsti, je državna strokovna 
komisija ocenjevala turistično ponudbo in urejenost, kakovost 
turistične ponudbe, kakovost življenja v kraju za prebivalce in 
goste, varovanje naravne in kulturne dediščine, varovanje okolja 
in gostoljubnost.
Z nagrajenci letošnjega izbora smo se lahko letos seznanili kar iz 
udobja domačega kavča, saj so jih organizatorji zaradi omejitve 
širitve virusa Covid-19 premierno predstavili v posebni oddaji 
Moja dežela – lepa in gostoljubna 2020. Na televizijski postaji 
Planet TV je Občino Radlje ob Dravi je gledalcem predstavil župan 
Občine Radlje ob Davi, mag. Alan Bukovnik.
Ponosni smo, da je Radlje ob Dravi prejelo 2. mesto med manjšimi 
kraji v Sloveniji in se  vnovič zarisalo na turistični zemljevid 
Slovenije.
Iz leta v leto se trudimo, da naš kraj postaja bolj prijeten in bolj 
prijazen. Postopno umikamo promet iz središča kraja, veliko 
pozornosti namenjamo projektom trajnostne mobilnosti ter 
trajnemu, zelenemu in butičnemu turizmu. Zavedamo se, da je 
urejeno in gostoljubno okolje sestavina sonaravnega turizma in 
nenadomestljivi del turistične ponudbe.
Ob tej priložnosti bi se želeli iz srca zahvaliti vsem vam, 
posameznikom in organizacijam, ki skrbite ne le za urejenost 
našega kraja, temveč tudi za domačnost in gostoljubje. Ljudje v 
lokalnem okolju ste tisti, ki poganjate kolesje razvoja. Strokovne 
službe občine pa so tiste, ki  uresničujejo vizijo razvoja turizma na 
našem podeželju in poskrbijo za celostno urejenost kraja. 

Hvala vsem in vsakemu posebej. Prepričani smo, da se lahko s 
skupnimi močmi in začrtano vizijo zavihtimo še višje. 

Občina Radlje ob Dravi in JZ ŠKTM Radlje ob Dravi 

DAN ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV 
OZN
V soboto, 24. oktobra 2020, obeležujemo 70. obletnico ustanovitve 
Organizacije združenih narodov (OZN). 
OZN je bil ustanovljen z namenom, da se prepreči ponovitev grozot 
druge svetovne vojne. V sedmih desetletjih obstoja je pomembno 
prispeval k varovanju mednarodnega miru in varnosti, mirnemu 
reševanju sporov, mednarodnemu sodelovanju, spoštovanju 
človekovih pravic in mednarodnega prava.

Na podlagi povabila Ministrstva za zunanje zadeve RS, Ekipe 
Sektorja za mednarodne organizacije, bodo luči v soboto, 24. 
oktobra 2020, v centru Radelj obarvane v barvi OZN, torej v modri 
barvi.

Občina Radlje ob Dravi 

 

POSLOVANJE OBČINSKE UPRAVE
Spoštovani!

Na podlagi razglasitve epidemije Občina Radlje ob Dravi obvešča 
vse občanke in občane, da od torka, 20. oktobra 2020, in vse 
do nadaljnjega spreminja način poslovanja s strankami, in sicer 
na način, da poteka komunikacija preko telefona ali elektronske 
pošte. Dosegljivi smo na telefonski številki 02 88 79 630 in po 
elektronski pošti uradnega naslova občine obcina.radlje@radlje.
si ali direktno na e-naslov pristojnega javnega uslužbenca, ime.
priimek@radlje.si.

Vloge lahko dobite na spletni strani občine http://www.radlje.
si/obrazci ali ob vhodnih vratih v prostore občinske uprave, III. 
nadstropje, kjer je možna tudi oddaja vlog v nabiralnik.

Delovni čas uprave za zdaj ostaja nespremenjen, in sicer v 
ponedeljek in torek od 7.00 ure do 15. ure, v sredo do 17.00 ure, 
v četrtek do 14.00 ure in v petek do 14.00 ure.

V želji, da pomagamo pri preprečevanju širjenja okužb, vas vljudno 
naprošamo k odgovornemu ravnanju in skrbi za lastno zdravje ter 
zdravje vseh ter upoštevanju ukrepov, ki so jih razglasile pristojne 
institucije v državi. 

Občina Radlje ob Dravi 



KAMPANJA COVID-9 – NALEZIMO SE DOBRIH 
NAVAD
Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z NIJZ pripravilo kampanjo 
»Nalezimo se dobrih navad«. V času epidemije virusa Covid-19 lahko 
širjenje omilimo z osnovnimi higienskimi ukrepi, nošenjem maske in 
spoštovanjem medsebojne razdalje.
V kampanji želijo opozoriti, da lahko z enostavnimi in vsem 
razumljivimi ukrepi veliko pripomoremo k zajezitvi širjenja virusa, 
predvsem pa, da je koronavirus hitro nalezljiv in da z osnovnimi 
ukrepi lahko pred obolevnostjo zaščitimo sebe in s tem naše najbližje. 
Pazimo na redno uporabo maske na vseh javnih površinah, 
poskušamo se ne dotikati obraza, bolj pogosto si umivamo roke, 
če pa to ni možno, si jih razkužimo, ohranjamo varno medsebojno 
razdaljo, kašljamo in kihamo v rokav, ter ostanemo doma, ko se ne 
počutimo dobro in imamo vročino. 
Le z upoštevanjem ukrepov zaščitimo sebe in s tem tudi druge.

Občina Radlje ob Dravi in Štab CZ občine

PROJEKT DONIRANA HRANA V OBČINI RADLJE 
OB DRAVI
V ponedeljek, 19. oktobra 2020, se je v občini Radlje ob Dravi 
začel projekt razdeljevanja Donirane hrane. Projekt vodi zveza 
Lions klubov Slovenije, v Radljah ob Dravi pa kot nosilec projekta 
deluje JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, ki projekt izvaja s pomočjo 
soorganizatorja RKS – OZ 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. 
Projekt teče tako, da zaposleni Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob 
Dravi vsak dan v trgovinah (Hofer in Lidl) prevzemajo hrano, ki je 
pripravljena za ta namen.  V prostorih MKC-ja prostovoljci Rdečega 
križa prevzeto hrano razdelijo upravičencem. Naj omenimo še, 
da se količina zbrane in razdeljene hrane letno povečuje. V letu 
2018 je bilo v Sloveniji razdeljene več kot 360 ton hrane. Vlogo 
za uvrstitev na seznam uporabnikov projekta razdeljevanja hrane 
lahko dobite v prostorih MKC Radlje ob Dravi ali v prostih RKS – OZ 
Radlje ob Dravi. Kontaktna oseba: Lucija Mithans, 040 579 930

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

KRVODAJALSKA AKCIJA
RKS OZ Radlje ob Dravi vabi vse zdrave občane stare od 18 do 65 
let na odvzem krvi v sredo, 28. oktobra 2020, v Osnovni šoli Radlje 
od 7.30 do 12.00. Zaradi preprečevanja možnih prenosov bolezni 
vas prosimo, DA SVOJ PRIHOD POTRDITE IN SE DOGOVORITE O URI 
PRIHODA na tel. št. 02 321 22 71 ali 041 320 796 (CTD MB). Za termin 
lahko pokličete od 7.00 do 15.00. Prosimo, da brez predhodnega 
dogovora o uri prihoda ne prihajajte na odvzem krvi. Hvala.
Prosimo, da prinesete s seboj osebni dokument, ki izkazuje vašo 
istovetnost. 

RKS OZ Radlje ob Dravi

OBVESTILO
Spoštovani,

obveščamo vas, da od sobote, 17. oktobra 2020, do preklica za vse 
športno rekreativne programe zapiramo Športno hišo Radlje ob 
Dravi. Od torka, 20. oktobra 2020, in vse do preklica, je uporaba 
Športnega stadiona in Pomožnega stadiona Radlje ob Dravi ter 
vseh odprtih športnih površin v Občini Radlje ob Dravi dovoljena 
za organizirano športno vadbo registriranih športnikov in za 
športno rekreativne dejavnosti individualnega značaja ali izvajanje 
takšne športno rekreativne dejavnosti, pri kateri ob običajnem 
izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki, pri čemer število 
udeležencev ne sme biti večje od šest. Ukrep smo sprejeli v skladu 
z uredbami in priporočili pristojnih služb ter zagotavljanja varnosti, 
preprečevanja možnosti prenosa in širjenja okužb z virusom SARS 
CoV-2 in s skrbjo za zdravje občanov oz. obiskovalcev. 

O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obveščali preko 
razpoložljivih medijev.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

FILM OD 10. OBLETNICI IZVAJANJA BRALNE 
ZNAČKE ZA ODRASLE KOROŠCI PA BUKVE 
BEREMO
V Knjižnici Radlje smo zelo ponosni, da je bralna značka za odrasle 
z imenom Korošci pa bukve beremo tako uspešna in da smo 
letos spomladi dopolnili 10 let izvajanja. V knjižnici smo pripravili 
pregledno razstavo, ki gledalce popelje skozi posamezne sezone in 
ker zaključka aprila letos nismo izvedli z druženjem, smo se odločili, 
da pripravimo film, v katerem smo želeli prikazati glavne poudarke 
bralne značke. Povabili smo tudi nekaj bralcev in udeležencev, ki 
so v svojih izjavah predstavili svoje vidike sodelovanja. Iskreno se 
jim zahvaljujemo za njihove prispevke v filmu. Film bo zanimiv tako 
udeležencem bralne značke, ki so v prvih desetih letih že sodelovali, 
kot tudi tistim, ki se bodo bralcem pridružili v naslednjih letih. Film 
je objavljen na portalu youtube, najlažje dosegljiv pa, če obiščete 
spletno stran ali facebook stran knjižnice. Trdno verjamemo, da 
je Bralna značka Korošci pa bukve beremo izjemno pomembna 
za bralno kulturo v naši skupnosti in da to jesen skupaj z bralci 
vstopamo v novo desetletje uspešnega skupnega branja.

Ostanite zdravi in nasvidenje v knjižnici!
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