
VABILO
Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik, 
vabi na ZBOR OBČANOV, ki bo potekal po naslednjem 
razporedu:

• ponedeljek, 28. marec 2022, ob 19. uri, SP. VIŽINGA, 
mladinski dom Havaji,

• torek, 29. marec 2022, ob 19. uri, ŠT. JANŽ PRI 
RADLJAH, gostilna Žohar,

• sreda, 30. marec 2022, ob 19. uri, DOBRAVA, Vaški dom 
Dobrava,

• četrtek, 31. marec 2022, ob 19. uri, SV. TRIJE KRALJI, 
Dom krajanov,

• petek, 1. april 2022, ob 19. uri, REMŠNIK, dvorana na 
Remšniku

• ponedeljek, 4. april 2022, ob 19. uri, SV. ANTON NA 
POHORJU, dvorana KS,

• torek, 5. april 2022, ob 19. uri, VUHRED, večnamenska 
dvorana,

• sreda, 6. april 2022, 19. uri VAS, gostilna pri Erjavcu
• četrtek, 7. april 2022, ob 19. uri, ZG. VIŽINGA, Ribiški 

dom Radlje ob Dravi,
• petek, 8. april 2022, ob 19. uri, RADLJE OB DRAVI, 

Galerija v Knjižnici Radlje.

Predlog dnevnega reda zbora občanov:
• seznanitev z aktualnostmi v občini ter druga 

problematika.

Občina Radlje ob Dravi
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SKUPAJ Z MLADIMI ZA MLADE IZ 
OBČINE RADLJE OB DRAVI 

OBNOVA OPORNEGA ZIDU

Občina Radlje ob Dravi in Inštitut za mladinsko politiko sta 
združila moči za to, da bi prisluhnili potrebam mladih in 
pripravili novo Strategijo za mlada občine Radlje ob Dravi za 
obdobje 2022–2026.

Strategija za mlade je izjemno pomemben dokument, saj 
za daljše obdobje usmerja delovanje Občine na področju 
mladine.

V Vuhredu je podjetje Voc Celje, d. o. o., začelo obnavljati 
oporni zid ob državni cesti R3 704/1353. Prav tako bo s 
strani občine obnovljen zid ob lokalni cesti LC 347111.
Z rekonstrukcijo bomo prispevali k večji prometni varnosti 
in izboljšali celostno podobo kraja.

Občina Radlje ob Dravi

V občini Radlje ob Dravi stremimo k celostni strategiji za 
mlade, ki temelji na analizi potreb in želja mladih ter analizi 
že obstoječih ukrepov občine.

V ta namen vse mlade od 15. do 29. leta iz občine Radlje 
ob Dravi vabimo, da sodelujete pri pripravi lokalnega 
programa ter podate svoje želje in potrebe. Mladi lahko 
pri pripravi lokalnega programa sodelujete tako, da do 5. 
aprila izpolnite spletno anketo, objavljeno na spletni strani 
https://1ka.arnes.si/a/ee5e8275.

Vašim predlogom pa bomo prisluhnili tudi v živo: na 
delavnicah, na katerih boste lahko na neformalen in izviren 
način podali svoje ideje in predloge za skupno oblikovanje 
Radelj po meri mladih. Delavnice bodo potekale v petek, 
25. marca, ob 18. uri v prostorih Hostla Radlje in v soboto, 
26. marca, ob 16. uri v prostorih Krajevne skupnosti 
Remšnik in isti dan ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti 
Vuhred.

Povejte, predlagajte – da skupaj gradimo še prijaznejšo 
skupnost!

Občina Radlje ob Dravi



ZAHVALA
Veseli smo, da nam je v soboto, 12. marca 2022, s skupnimi 
močmi uspelo izvesti veliko delovno akcijo. Popravili smo 
obstoječa igrala in pripravili teren za nova otroška igrala, 
hkrati pa smo obrezali drevesa in očistili celotno okolico 
igrišča. Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali!

Ktd in Šd Havaji, Sp. Vižinga

NADALJEVANJE REKONSTRUKCIJSKIH 
DEL NA CESTAH

BRENČEČI LITERARNI NATEČAJ

Na cestah, ki so se začele urejati v letu 2021, se dela v letu 
2022 nadaljujejo. Zgrajen je oporni zid na cesti Sv. Trije 
Kralji. Poasfaltirana je cesta v Vuhredu, cesta Gasilski dom-
Ogorevc. Asfaltiranje se bo nadaljevalo na cesti Kolar–Ribič. 
Prav tako se nadaljujejo rekonstrukcijska dela na cesti 
Hudej–Podrzavnik. Projekt se bo zaključil do meseca maja 
2022.

Občina Radlje ob Dravi

Dragi čebelarji, čebelji občudovalci ter vsi drugi prijatelji 
čebel!

Knjižnica Radlje ob Dravi prisrčno vabi k sodelovanju na 
brenčečem literarnem natečaju:

»ČEBELA BERE MED«
Zbiramo: domišljijske prispevke, spomine ali družbeno in 
naravoslovno kritične prispevke.

Sodelujoči: otroci in odrasli, ki pišete prozna besedila 
(do 6000 znakov) ali pesmi (do 2).

Prispevke pričakujemo do: svetovnega dneva čebel,
20. maja 2022.

Zakaj? Ker radi beremo in pišemo in bomo izstopajoče 
prispevke objavili v zborniku ter predstavili na zaključni 
prireditvi.

Več informacij: www.knjiznica-radlje.si ali v svoji knjižnici.
Projekt Čebela bere med sofinancirata Evropska unija 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 
2014–2020.

Knjižnica Radlje ob Dravi

V ponedeljek, 7. marca 2022, je v športni hiši Radlje potekala 
prireditev ob mednarodnem prazniku žena, ki so jo pripravili 
učenci in učitelji Osnovne in Glasbene šole Radlje ob Dravi 
v sodelovanju z Občino Radlje ob Dravi. Vsi smo bili željni 
prireditve, saj je bila to po dolgem času prireditev v živo.

Na odru so se prepletale prikupne izjave otrok, lepe misli, 
recitacije, glasbene točke, plesna točka – vse z namenom 
ogreti ženska srca. Vse skupaj sta prikupno povezovala Ajda 
Osrajnik in Erazem Tisnikar. S prisotnostjo nas je počastil tudi 
župan, mag. Alan Bukovnik, ki je prireditev zaključil z lepimi 
mislimi in željami ter nato prepustil oder Dejanu Vunjaku. Ob 
koncu prireditve je vsaka ženska zapustila dvorano z rožico, 
ki jo je podarila Občina.

Občina Radlje ob Dravi

8. MAREC – DAN ŽENA 


