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VADBA NA PROSTEM?  - SEVEDA! 
Šport kot dejavnost bistveno prispeva k zdravemu načinu življenja 
in pomembno je razvijati projekte, ki omogočijo čim več ljudem, 
da se ukvarjajo s takšno ali drugačno obliko telovadbe. V Radljah 
ob Dravi smo še pred začetkom zime uspešno zaključili 1. fazo 
izgradnje Večgeneracijskega urbanega športnega parka Radlje, 
ki bo predstavljal enega najbolj inovativnih športnih parkov v 
Sloveniji. Tako bomo lahko že letos preizkusili nova vadbena orodja 
in testirali svojo športno kondicijo. 
V občini Radlje ob Dravi smo bogatejši za vadbena orodja opremljena 
s QR-kodami, ki prikazujejo različne vadbe in so namenjena 
vsem generacijam. Svoj prosti čas lahko koristno izkoristite na 
napravah za razgibavanje in telovadbo, večnamenskem podestu 
namenjenem jutranji telovadbi ali počitku, druženju. Če so vam 
ljubše igre z žogo, vam bo v zabavo otok za namizni tenis, ki ne 
zahteva veliko prostora in časa, ponuja pa vse pozitivne učinke 
vadbe na prostem. Del urbanega parka z napravami za starostnike 
in invalide je sestavljen iz vadbenih postaj namenjenih starejšim 
in oslabelim osebam. Obiskovalci bodo lahko na teh napravah 
povečali svojo moč, izboljšali gibljivost in ravnotežje.
Pomemben del športa sta tudi počitek in regeneracija, čemur je 
namenjen otok za počitek, kjer si boste lahko odpočili in nabrali 
moči za nove športne izzive. Ker je gibanje univerzalna rešitev 
za veliko zdravstvenih težav sodobne družbe, si želimo, da bodo 
nova orodja uporabljena in zasedena čim večkrat ter bodo tako 
učinkovito služila svojemu namenu. 
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NAKUP OPREME »ČEBELA BERE MED« 
Knjižnica Radlje ob Dravi, ki je simbolno postavljena v sam center 
našega kraja, saj predstavlja enega izmed pomembnejših središč 
znanja v občini, je bogatejša za kotiček »Berem zlahka« v okviru 
projekta »Čebela bere med«. Nova pridobitev nas še posebej 
veseli, saj omogoča, da lahko vsi uporabniki, tudi tisti, ki težje 
berejo, najdejo nekaj zase.
V okviru projekta »Čebela bere med«, podprtega z evropskimi 
sredstvi, je Občina Radlje ob Dravi financirala opremo v knjižnici 
– nov pult za izposojo, omare za revije, regale, čitalniške in klubske 
mizice ter fotelje za odrasle in otroke. Tako je knjižnica pridobila 
že močno potreben dodatni prostor za gradivo in več kotičkov za 
branje, študiranje. 
S strani Občine se je financiral tudi nakup elektronske prenosne 
lupe, dveh predvajalnikov zvočnih knjig, električnega projekcijskega 
platna, ki poleg posebej prilagojenega gradiva, le še bogatijo kotiček 
»Berem zlahka«. Popis opreme zaokrožuje sedem prenosnih 
računalnikov, ki predstavljajo del opreme za načrtovani računalniški 
kotiček. Vsem obiskovalcem želimo čim več raziskovalnega duha in 
obilo užitkov ob branju. 

Projekt Čebela bere med je sofinanciran s sredstvi Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v 
podeželje. 
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PROJEKT - MULTIMODALNA MOBILNOST 
V občini Radlje ob Dravi posvečamo še posebno skrb in pozornost 
predstavnikom ranljivih skupin. Želja nas vseh je živeti v okolju, 
v katerem se lahko gibljemo neodvisno in varno. Da lahko ta cilj 
dosežemo, je treba odstraniti nevarne točke, prilagoditi fizično 
urbano okolje ter urediti dostop do javnih objektov in drugih javnih 
površin. Z namenom, da v največji meri olajšamo težave, s katerimi 
se soočajo gibalno ovirani v vsakdanjem življenju, smo podpisali 
dogovor o sodelovanju pri projektu »Omogočanje multimodalne 
mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«. 
Eden glavnih ciljev projekta je izboljšati mobilnost starejših in 
šolajočih se otrok, gibalno oviranih ter slepih in slabovidnih, ki se 
uvrščajo med bolj ranljive udeležence. S pomočjo Geografskega 
informacijskega sistema se bo vzpostavil zemljevid različnih točk 
v okolju – postajališča, javne zgradbe, parkirišča, toaletni prostori 
ipd. – z opisanimi podatki o dostopu, možnih ovirah, pločnikih. 
Podatki bodo redno ažurirani in uporabnikom na voljo brezplačno. 
Dolgoročna želja je vključiti čim večji delež prebivalstva, tudi gluhe, 
naglušne in osebe z motnjami v duševnem razvoju ter vse občine 
v Sloveniji. Z veseljem prispevamo svoj kamenček v mozaiku tega 
pomembnega in družbeno odgovornega projekta.
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BALETNO & KOREOGRAFSKO TEKMOVANJE TUTU 
2021 

15. – 20. NOVEMBER 2021: TEDEN SLOVENSKIH 
SPLOŠNIH KNJIŽNIC
praznujemo tudi v Knjižnici Radlje ob Dravi in zato v  novembru 
včlanjenim novim članom prvo letno članarino PODARIMO.

Vabljeni, da praznujete z nami in spremljate ter sooblikujete 
naša sporočila na spletu. Vsak dan se bomo posvetili eni temi, ki 
je skupna knjižničarjem in uporabnikom:

Ponedeljek: kotiček BEREM ZLAHKA: prilagoditve, da težave pri 
branju ne bodo več ovira.

Torek: KNJIGA JE lahko TERAPIJA: sodelovanje knjižnice pri 
projektu brezplačne psihosocialne in psihoterapevtske pomoči 
mladim. 

Sreda: BEREMO z UŠESI: kaj in kako brati? Ponudba avdio knjig v 
knjižnici.

Četrtek: je ELEKTRONSKA KNJIGA samo za mlade? Ponudba 
e-knjig v knjižnici.

Petek: Otrok hoče PRAVLJICO VSAK DAN. Pretirava?

Sobota: 10 razlogov za branje knjig v digitalnih časih – po knjigi 
Mihe Kovača: Berem, da se poberem.

Vabljeni in dobrodošli v naših knjižnicah in na 
www.knjiznica-radlje.si.

VIRTUALNA SVEČKA
Konec meseca oktobra smo na naši spletni strani http://www.
jpkic-radlje.si/ za pokopališča Radlje ob Dravi, Vuhred in Remšnik 
vzpostavili sistem virtualnega prižiga svečke oz. digitalnega 
pokopališča. 

S sistemom smo želeli uporabnikom v občini Radlje ob Dravi 
omogočiti ogled osmrtnic z možnostjo izreka sožalij, iskanje 
pokojnikov, prižig virtualnih svečk pokojnikom in uporabo 
interaktivnga zemljevida na pokopališčih Radlje ob Dravi, Vuhred 
in Remšnik. 

Do danes je bilo prižganih 2654 svečk, ob čemer nas zelo veseli, da 
je takšen odziv. 
Z željo, da se čim bolj približamo uporabnikom glede na življenjski 
slog, nameravamo v prihodnje sistem še nadgraditi z dodatno 
ponudbo, ki bo zajemala spletne nakupe cvetja, šopkov, cvetličnih 
aranžmajev, naročilo storitve fizičnega prižiga svečk in možnost 
urejanja grobov.

Virtualni prižig svečke vam je omogočen na naši spletni strani 
http://www.jpkic-radlje.si/.

 Javno podjetje Kanalizacija in 
čistilna naprava Radlje, d.o.o.

ZAČETEK DEL
Pričela so se rekonstrukcijska dela in polaganje novega vodovodnega 
sistema na cesti JP 846121 G1-Hudej-Podrzavnik-Snežič-Tumpl in 
JP 846122 Hudej-Podrzavnik.
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V Gledališki in koncertni dvorani 
Lendava je od 22. – 24. oktobra 2021 
potekalo  TUTU 2021 – slovensko & 
mednarodno baletno tekmovanje. 
TUTU 2021 odpira vrata vsem 
baletnim plesalkam, plesalcem in 
koreografom, ne glede na njihovo 
nacionalnost.
Tekmovanja sta se udeležili tudi 
Alisa Rebol in Manca Lončar pod 
mentorstvom Galine Čajka Kuhar, v 
kategoriji III. ROZA – profesionalno. 

Iskrene čestitke za udeležbo na 
tekmovanju. 

Glasbena šola Radlje ob D

OBVESTILO
Parkiranje za uporabnike testiranja je možno na bližnjih javnih 
parkiriščih:
• Pri pokopališču
• Na javnem parkirišču za bloki ob Partizanski cesti 34-39
• Pri policijski postaji Radlje ob Dravi

Parkirišča na lokaciji na naslovu Partizanska cesta 42 so v lasti 
etažnih lastnikov večstanovanjskega objekta, zato jih ne zasedajte.

Upoštevajte pravila parkiranja in ustavljanja in parkirajte na bližnjih 
javnih parkiriščih.
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