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REKONTSRUKCIJA JP 846611 – SV. TRIJE KRALJI 
Nadaljuje se izvajanje del na cesti JP 846611 – Sv. Trije Kralji. 
Asfaltiranje ceste je predvideno še v mesecu novembru 2021.

Občina Radlje ob Dravi 

SVETOVNI DAN SLADKORNE BOLEZNI
S strani Zveze društev diabetikov Slovenije smo prejeli prošnjo za 
sodelovanje, da ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni osvetlimo 
ulice v modro barvo. S tem se pridružujemo mednarodnim 
aktivnostim ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni.
V lanskem letu je bilo osvetljenih 81 objektov, cilj za letošnje leto je 
100 objektov, ker zaznamujemo 100. obletnico iznajdbe inzulina, 
ki je pomenila veliko prelomnico pri zdravljenju oseb s sladkorno 
boleznijo.

Na podlagi tega smo se odločili, da bodo v nedeljo, 14. novembra, 
luči v središču Radelj obarvane v modro barvo.

Občina Radlje ob Dravi 

OBVESTILO
Obveščamo vas, da so nas Dravske elektrarne Maribor obvestile, da 
je z 31. oktobrom 2021 znova odprt prehod preko hidroelektrarne 
Vuhred.

Občina Radlje ob Dravi 

V SPLOŠNI KNJIŽNICI V RADLJAH OB DRAVI JE 
ZAŽIVEL KOTIČEK »BEREM ZLAHKA«. 
V njem zbrano gradivo je namenjeno uporabnikom, ki težje berejo 
iz različnih razlogov. Kotiček je del čitalnice, ki je udobno urejen 
s primerno opremo. Pohištvo in pripomočke je Občina Radlje ob 
Dravi omogočila v okviru projekta Čebela bere med, ki je podprt 
z evropskimi sredstvi. Po besedah župana mag. Alana Bukovnika 
je z odprtjem kotička izpolnjena ena od pomembnih zavez občine, 
Zavoda Risa in knjižnice, da se na področju omogočanja branja širši 
skupnosti združijo moči in branje približa vsakomur.
Največja prednost kotička je urejenost knjižničnega gradiva, ki je 
zbrano na enem mestu skupaj s pripomočki za branje. Samo na 
tak način lahko primerno izpostavimo in opozorimo na prilagojena 
gradiva, ki smo jih razvrstili po policah in označili po skupinah: 
knjige z večjim tiskom, brajica, disleksija, zvočne knjige, lahko 
branje in strokovne knjige. Primerno urejen kotiček je pomemben 
tudi z vidika informiranja in ozaveščanja obiskovalcev in javnosti na 
splošno, da obstajajo rešitve za različne vrste ovir pri branju ter da 
so v knjižnici tudi javno dostopne. 
Kot navedeno, je v kotičku tudi gradivo, označeno kot »lahko 
branje«. Gre za besedila, ki so predstavljena tako, da jih razumemo 
vsi. Na Zavodu Risa, Centru za splošno, funkcionalno in kulturno 
opismenjevanje, skrbijo tako za izdajanje gradiv v lahkem branju 
kot za usposabljanje in obveščanje na tem področju. Po besedah 
direktorice Tatjane Knapp je ključno prepoznavanje potreb po 
lahkem branju v najširši družbi. S tem dajemo tudi branju kot zelo 
pomembni človekovi dejavnosti pravi pomen: branje ni privilegij, 
temveč pravica.
Z odprtjem kotička se je za knjižnico delo šele začelo. Kotiček se bo 
dopolnjeval z gradivom in pripomočki za branje ter informacijami. 
Pri urejanju kotička bomo sodelovali z ustanovami in posamezniki, 
ki imajo znanje, veščine in izkušnje na tem področju, najboljše 
vodilo pa bodo povratni odzivi uporabnikov. Na odprtju kotička 
Berem zlahka v petek, 5. novembra 2021, so sodelovali tudi 
uporabniki Varstveno delovnega centra Radlje in kot prvi preizkusili 
udobje kotička in sodobne pripomočke. Povedali so, da bodo odslej 
knjižnico še raje obiskovali. 

Projekt Čebela bere med je sofinanciran s sredstvi Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v 
podeželje. Gre za sodelovanje petih Lokalnih akcijskih skupin z 
območja Slovenije, ki so se združile z namenom prenesti pomen 
čebel med otroke in njihove starše. Knjižnica Radlje sodeluje pri 
projektu skupaj z občinama Radlje ob Dravi in Vuzenica. Prijavitelj 
projekta pa je LAS Mislinjske in Dravske doline.

Knjižnica Radlje ob Dravi



ŠPORTNIKI MDI – RADLJE V LETU 2021 
Leto, ki se izteka, je za naše športnike, ki uspešno delujejo v našem 
društvu pa tudi v drugih ligah oz. klubih, uspešno. S ponosom 
rečemo, da so s svojo zavzetostjo, trudom in s časom, ki ga vlagajo, 
da dosežejo svoje cilje, ki so si jih zastavili, dosegli veliko.

Športne panoge, ki se jih udeležujemo v okviru ZŠIS, so zastopane 
v sedmih panogah. Nekatere so zelo uspešno opravljene, nekateri 
zaradi stopnje invalidnosti zmorejo malo manj, a vsi športniki 
se zavedamo, kako koristi druženje, želja po dobrem uspehu, 
zavedajoč se, da vsakemu to koristi v smislu ohranjanja zdravja. 

Izpostavil bi nekaj vidnih rezultatov z območnih tekmovanj, ki so 
hkrati kvalifikacija za nastop v državnih prvenstvih.

V šahu posamezno se je na območnem tekmovanju s četrtim 
mestom uvrstil na državno prvenstvo Maks Zavratnik. Izmed 27 
uvrščenih za nastop na državnem prvenstvu, se je uvrstil na 15. 
mesto. Za ženske je bilo območno tekmovanje odprtega značaja 
in se direktno udeležijo državnega prvenstva, ki bo v mesecu 
novembru v Ljubljani. Šah ekipno je bil izveden v naši organizaciji, 
kjer je naša moška ekipa osvojila peto mesto. Ponosni smo na 
rezultate naših kegljačic in kegljačev, ki so letos dosegli odlične 
rezultate, tako na območnih kot tudi na državnih prvenstvih. 
Že tretjič zapored je naša članica Silva Mravljak ubranila naslov 
državne prvakinje. Prav tako je naš član Srečko Pajtler na državnem 
prvenstvu, ki je potekalo v Športni hali Golovec v Celju, priigral 
naslov vice prvaka.

Vsem prejemnikom pokalov in medalj vse čestitke.
MDI Drava, Ivan Gašper

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 12. 
11. 2021–18. 11. 2021
Vstop v prostore in na teraso MKC Radlje ob Dravi je dovoljen le 
osebam, ki izpolnjujejo pogoje PCT.

Pridržujemo si pravico do spremembe ali odpovedi programa 
zaradi ukrepov, ki jih določajo pristojni organi v povezavi z 
boleznijo COVID-19. 

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 12. 11. 
2021

10:00
po 13. uri
po 18. uri

Sobota, 13. 
11. 2021

po 17. uri Igranje za znanje

Nedelja, 14. 
11. 2021

po 17.uri Igranje za znanje

Ponedeljek, 
15. 11. 2021

9.00
po 13. uri

Angleške pogovorne urice
Učna pomoč

Torek, 16. 11. 
2021

9.00
po 13. uri

Sreda, 17. 11. 
2021

9.00
po 13. uri
18:00

Kuharska delavnica
Učna pomoč
Ustvarjalna srečanja

Četrtek, 18. 
11. 2021

9.00

9.00

po 13. uri

Klepet ob kavi
Učna pomoč
Križanje mnenj

Individualna pomoč za uporabo 
telefona in računalnika

Tečaj slovenščine (zaprta skupina)

Učna pomoč

Tečaj slovenščine (zaprta skupina)
Učna pomoč

OBVESTILO O PRILAGODITVI DELOVANJA
MKC RADLJE OB DRAVI IN VGC DOGAJA SE! 
Spoštovani,
obveščamo vas, da s ponedeljkom, 8. 11. 2021, spreminjamo način 
delovanja MKC Radlje ob Dravi:
• VSTOP V PROSTORE JE MOGOČ LE Z OSEBNIM DOKUMENTOM 

TER POTRDILOM O PCT. 
• Obvezna je uporaba zaščitne maske (kirurška ali FFP2). 
• Prosti vstop v prostore ni mogoč. Posamezniku vstop omogoči 

zaposlena oseba. 
• Neformalno druženje za skupine se ne izvaja, možni so le 

individualni pogovori. 
• Center je za javnost zaprt, izvajajo se le načrtovane aktivnosti 

(tečaji, delavnice, učna pomoč itd.). 
• Tiskanje in fotokopiranje je omogočeno v času, ko se ne 

izvajajo druge aktivnosti. Prosimo za predhodni dogovor 
tiskanja na tel. št. 030 304 624. 

• Svetovalni in razbremenilni pogovori so možni po predhodni 
najavi na tel. št. 030 304 624. Na voljo pa smo tudi preko 
elektronske pošte. Vodja projekta, Anja Vasiljevič, je dosegljiva 
preko e-naslova projekti@skmradlje.si, koordinatorica 
projekta, Lucija Mithans, je dosegljiva preko e-naslova vgc@
sktmradlje.si. 

Kontaktna telefonska številka MKC Radlje ob Dravi: 030 304 624.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

 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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