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Že dalj časa smo se skupaj z JZ ŠKTM Radlje ob Dravi pripravljali za 
ureditev pogojev za smučarski tek v naši občini. Zato smo iz opreme 
na smučišču v Vuhredu sestavili mobilno enoto za zasneževanje 
in jo postavili ob vodni park, kjer bomo ob ustreznih pogojih 
pripravili tekaške proge za smučarje tekače. V občini Radlje ob Dravi 
vzpostavljamo NOV turistični produkt, podaljšujemo turistično 
sezono tudi v zimsko obdobje, predvsem pa bo ponudba v tekaškem 
centru omogočala aktivno preživljanje prostega časa vsem 
generacijam naših občank in občanov, in s tem krepitev ZDRAVJA, h 
kateremu smo se skupaj zavezali v okviru projekta ZDRAVA OBČINA 
RADLJE OB DRAVI.

Občina Radlje ob Dravi

VSE PRIPRAVLJENO ZA VZPOSTAVITEV 
SMUČARSKEGA TEKAŠKEGA CENTRA 
PRI VODNEM PARKU

POROČANJE O IZVAJANJU 
SOFINANCIRANIH PROGRAMOV ŠPORTA
Na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v občini Radlje ob Dravi ter Pogodbe 
o sofinanciranju programov športa v Občini Radlje ob Dravi za 
leto 2022 so društva, ki so bila uspešna pri prijavi na razpis za 
sofinanciranje programov športa za leto 2022, dolžna Komisiji za 
vrednotenje programov športa, najkasneje do 10. 12. 2022 poročati 
o izvedbi in realizaciji programov. Občina Radlje ob Dravi je na svoji 
spletni strani objavila navodila in obrazce za poročanje.  

Gradivo je dostopno na: http://www.radlje.si/novice/3090.

Občina Radlje ob Dravi

V mesecu septembru, ko se je zgodil večji udor na cesti Hiter-
Sp. Kočnik in je bilo potrebno cesto zapreti, smo se skupaj s 
projektantko, geometrom in izvajalcem trudili, da bi se udor čim 
prej saniral in bi se cesta do zime lahko zopet odprla za promet. Tik 
preden je zapadel prvi sneg, nas je izvajalec obvestil, da mu je to 
tudi uspelo. Zahvaljujemo se občanom za strpnost in izvajalcu za 
ves trud in hitro opravljeno delo, da se občani lahko zopet vozijo 
po tej cesti. V letu 2023 sledi še asfaltiranje.

Občina Radlje ob Dravi

DOKONČANA ŠKARPA NA CESTI 
HITER-SP. KOČNIK



Ta veseli dan kulture, 3. december, je dan, ko številne kulturne 
ustanove po vsej Sloveniji odpro vrata za obiskovalce, in tako 
počastijo obletnico rojstva pesnika Franceta Prešerna. Prireditvam 
se pridružuje tudi Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi 
in vas vabi k brezplačnemu ogledu razstav in zbirk v soboto, 3. 
decembra 2022, od 10. do 17. ure v dvorcu Radlje, Koroška cesta 
68, Radlje ob Dravi.
 
Ob 10.30 in 15.00 uri vabljeni na javno vodstvo po novi občasni 
razstavi Učile smo se za življenje, ki predstavi delovanje Kmetijsko 

TA VESELI DAN KULTURE V MUZEJU 
RADLJE OB DRAVI

Pevke ŽPZ Dominica Nova Radlje ob Dravi smo se pod vodstvom 
Urške Pečonik v soboto, 26. 11. 2022, udeležile Sozvočenj v 
Brežicah. Nastopile smo kot gostje večera na regijskem tematskem 
koncertu odraslih pevskih zasedb iz območja Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja. V prečudoviti viteški dvorani Brežiškega gradu je bilo 
slišati ubrane akorde šestih zborov, ki so poslušalcem za trenutek 
božali dušo.
Pevke ŽPZ Dominica Nova smo hvaležne za nove dogodivščine, 
znanstva in spoznanja, predvsem pa smo hvaležne vsem vam, še 
posebej družinam, ki nas kakorkoli podpirate. Pevovodkinja, ga. 
Urška Pečonik, kakor tudi me, Minke, vljudno vabimo vsa dekleta, 
žene, matere, tudi morda mlajše babice, da se nam pridružite. Če se 
boste opogumile bomo sleherne izmed vas vesele.

Naš kontakt je Urška  (telefonska številka: 041 251 752) ali pa na FB 
strani ŽPZ Dominica Nova. Dobra volja je zagotovljena in nikar ne 
pozabite: »kdor poje, zlo ne misli«.

Spoštovani občanke in občani vsem vam pa želimo čarobne 
praznike.

Predsednica ŽPZ Dominica Nova Tjaša Planinšec

DOMINICA NOVA NA SOZVOČENJU V 
BREŽICAH 

Tradicionalni slovenski zajtrk, krajše medeni zajtrk, je letos potekal 
pod sloganom “Zajtrk z medom - super dan. Predhodno smo izvajali 
številne dejavnosti,  se seznanjali z življenjem čebel in njihovim 
pomenom za človeka in naravo. Govorili smo o pomenu zdrave 
prehrane in lokalno pridelani hrani. Ogledali smo si filme o čebelah, 
risali, izdelali plakate, plesno ponazarjali gibanje čebel. Naučili smo 
se pesem Leti moja čebelica, ki smo jo na dogodku tudi zapeli. 

Po krajšem premoru, ko smo zaradi zdravstvene situacije zajtrkovali 
po skupinah, smo se tokrat ponovno družili. Zajtrka so se udeležili tudi 
ravnatelj dr. Damjan Osrajnik, župan mag. Alan Bukovnik, direktorica 
občinske uprave Marjana Švajger ter čebelarja Čebelarskega društva 
Radlje Ahmed Begič in Srečko Mazgan. Čebelarja sta otrokom 
povedala in pokazala mnogo zanimivosti o čebelah.

Za zajtrk smo jedli kruh z maslom in medom, jabolka in pili belo 
kavo. Kasneje smo se posladkali še z medenjaki, ki sta nam jih 
prinesla čebelarja. Današnje druženje je bilo zelo prijetno in upamo, 
da se srečamo zopet naslednje leto. Otroci skupin 1, 7 ter otroci, ki 
prepevajo v pevskem  zboru, smo  skladbo Leti moja čebelica tudi 
posneli in posnetka objavili na YouTube kanalu Čebelice Čebelarska 
zveza Slovenije.

Brigita Tršar za Vrtec Radlje ob Dravi

MEDENI ZAJTRK

Spoštovane občanke in občane Občine Radlje ob Dravi obveščamo, 
da s 01. 12. 2022 uvajamo novo telefonsko številko dežurne službe 
JP KIČ Radlje, d.o.o. Telefonska številka je namenjena za prijavljanje 
dogodkov in napak na kanalizacijskem omrežju ter naročilom za 
odvoz blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Dosegljivi 
smo na telefonski številki 041 80 80 40.

JP KIČ Radlje, d.o.o.

NOVA TELEFONSKA ŠTEVILKA 
DEŽURNE SLUŽBE JP KIČ RADLJE, 
D.O.O.

gospodinjske šole in Gospodinjske šole Radlje ob Dravi. Po razstavi 
bo vodila avtorica, višja kustosinja, Alenka Verdinek. 

Na Ta veseli dan kulture obiskovalcem nudimo tudi 20 % popust na 
vse muzejske kataloge. Vljudno vabljeni!

Muzej Radlje ob Dravi


