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ZAKLJUČEVANJE PROJEKTA »OSKRBA S PITNO 
VODO V POREČJU REKE DRAVE – 3. SKLOP«  
V občini Radlje ob Dravi se zaključuje večletni projekt »Oskrba s 
pitno vodo v porečju reke Drave – 3. sklop«. Nadgradil in posodobil 
se je obstoječ vodovodni sistem, zgradil nov vodovodni sistem, 
ki bo omogočil nove priključitve prebivalcev in vključitev novih 
vodnih virov.
V okviru projekta se je položilo približno 26.800 metrov cevi, 
gradnja je obsegala centralni sistem Radlje ob Dravi, sistem Vuhred, 
povezovalni sistem Radlje – Brezno, sistem Remšnik s povezavo v 
skupni sistem Radlje in sistem Št. Janž. Zgrajen je bil nov vodohran v 
Zg. Vižingi, v Vuhredu, štirje novi vodohrani Golob, Kajzer, Remšnik 
Gašper, Remšnik 1 ter dve črpališči Remšnik 1 in Remšnik 2, nov 
vodohran in črpališče na Št. Janžu. 

Pridobljeno je že uporabno dovoljenje za:
• Vodovodni sistem Remšnik in povezava v skupni sistem Radlje 

1. in 2. faza;
• Vodovod Radlje-center;
• Izgradnja nadzornega centra vodooskrbe Radlje ob Dravi,
• Vodovod Št. Janž pri Radljah ob Dravi.

Zaključujejo se dela v Vuhredu, kjer se ureja še dostopna pot do 
vodohrana Vuhred. Prav tako se zaključujejo dela v obstoječih 
objektih in na črpališču v Zg. Vižingi.
Veseli nas, da se projekt približuje svojemu zaključku, saj je cilj 
projekta zagotoviti občanom boljšo in neoporečno vodo. 

Občina Radlje ob Dravi 

MLADIM PRIJAZNA OBČINA
Podaljšanje certifikata Mladim prijazna občina za obdobje od 
leta 2020 do leta 2024 predstavlja za našo občino velik privilegij, 
obenem pa tudi veliko odgovornost. Pridobljeni certifikat pomeni, 
da je strokovna komisija občino Radlje ob Dravi prepoznala kot 
mladim prijazno in da smo se s svojim dosedanjim delom na 
področju mladih izkazali za uspešne in učinkovite.
Z Inštitutom za mladinsko politiko in Skupnostjo občin Slovenije 
smo podpisali dogovor o pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz 
pridobljenega certifikata. Zavezali smo se, da bomo ohranili nivo 
ukrepov s področja lokalnih mladinskih politik, ki so bili podlaga za 
pridobitev naziva ter zasledovali kazalnike, kot smo jih opredelili v 
prijavnem obrazcu. V obdobju do oktobra 2024 bomo vsaj dvakrat, 
v rokih, kot jih bo določila izvajalska organizacija, podali poročilo o 
izvedenih aktivnostih s tega področja. Vseskozi pa se bomo trudili, 
da varujemo ugled pridobljenega certifikata in v skladu s svojimi 
zmožnostmi skrbimo za prepoznavnost in promocijo slednjega. 

LIKOVNI NATEČAJ »PEACEFUL TOWNS« – 
MIROLJUBNA MESTA 
V sodelovanju z Osnovno šolo Radlje ob Dravi smo se tudi letos 
prijavili na likovni natečaj »PEACEFUL TOWNS« – miroljubna mesta, 
ki poteka v okviru projekta Župani za mir. Preko natečaja želijo 
organizatorji mladim ponuditi priložnost za razmišljanje o pomenu 
miru, kar je še posebej pomembno v času hitrih sprememb, in jim 
omogočiti, da predajo svoja sporočila skozi umetniško ustvarjanje.
Sodelovali so učenci od 6. do 15. leta starosti pod mentorstvom 
Vlaste Pavlič. Poslali so nam zanimive in izvirne likovne prispevke. 
Z nami so delili tudi svoja razmišljanja o tem, kakšno naj bo mesto 
posvečeno miru in kakšen pomen ima mir za njih. Z zanimanjem 
smo natančno pogledali vsako risbico in prebrali sporočila mladih 
avtorjev. Predstavniki organizacije bodo med vsemi prijavljenimi 
avtorji izbrali najboljše umetniško delo. Nagrajenec bo prejel 
nagrado predsednika organizacije Župani za mir in njegov prispevek 
bo natisnjen na plastičnih mapah in drugih izdelkih, ki ga bodo v 
prihodnjem letu, ob različnih priložnostih, uporabili za promocijo 
pomena mirovne vzgoje.
Zahvaljujemo se vsem udeležencem in držimo pesti, da gre letos 
nagrada v naš kraj!

Avtorica: Anja Radin

NOVA OSVETLITEV NA SAKRALNIH OBJEKTIH V 
OBČINI RADLJE OB DRAVI
V občini Radlje ob Dravi se je začela prenova ambientalne 
razsvetljave na šestih sakralnih objektih:
• Cerkev sv. Pankracija na Radelci,
• Cerkev sv. Treh Kraljev,
• Cerkev sv. Antona Padovanskega na Sv. Antonu na Pohorju,
• Cerkev sv. Jurija na Remšniku,
• Cerkev sv. Lovrenca v Vuhredu in
• Cerkev sv. Mihaela v Radljah ob Dravi. 

Vsi pripravljeni ukrepi bodo izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi 
in standardi.



SEZNAM PREJEMNIKOV SREDSTEV 
Na Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje programov drugih 
društev in organizacij v letu 2021 se je prijavilo 12 društev.

POROČANJE O IZVAJANJU SOFINANCIRANIH 
PROGRAMOV ŠPORTA 
Na podlagi 12. člena 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 2021 so društva, ki so bila uspešna pri prijavi na 
razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2021, dolžna 
Komisiji za vrednotenje programov športa, poročati o izvedbi in 
realizaciji programov. 

Zaradi lažje izvedbe poročanja so obrazci objavljeni na spletni 
strani, pod zavihkom Javni razpisi in natečaj, pod Javnem razpisu 
za sofinanciranje programov športa 2021.

Prosimo vas, da izpolnjene obrazce vrnete na naš naslov Občina 
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, oz. jih 
skenirane pošljete na elektronski naslov: obcina.radlje@radlje.si, 
najpozneje do 10. 12. 2021.

K izpolnjenim obrazcem obvezno priložite priloge, kot je navedeno 
na posameznem obrazcu (fotografije, računi oz. druga ustrezna 
dokazila). 

V oddanih poročilih upoštevajte ukrepe Covid-19, ki so veljali med 
letom.

Občina Radlje ob Dravi

OBISKAL NAS BO DEDEK MRAZ
Dragi starši.
Na Občini Radlje ob Dravi skupaj z Društvom prijateljev mladina 
Radlje ob Dravi vsako leto poskrbimo, da naše najmlajše obišče 
dedek Mraz.

Zaradi zdravstvenih razmer bo tudi letos dedek Mraz nastavil 
darila pred vaša vrata. Obiskal vas bo od 26. do 31. decembra 
2021.

Vljudno vas prosimo, da otroka, ki je star od enega do 6 let (rojeni 
1. 1. 2015 do vključno 31. 12. 2020), prijavite najpozneje do 10. 
decembra s prijavnico, ki jo pošljete na e-naslov obcina.radlje@
radlje.si ali oddate v poštni nabiralnik Društva prijateljev mladine 
Radlje, v poslovni (občinski) stavbi v pritličju na Mariborski cesti 7. 
Prijavnico najdete tudi na spletni strani občine. POMAGAM TI - POMAGAŠ SI

MMLS je uspel z Občino Radlje ob Dravi  in ŠOUM  ter strokovno 
nosilko, geštalt psihoterapevtko as. Martino Vajs, mag. pth., 
ter še z drugimi partnerji in sodelujočimi strokovnjaki zagotoviti 
pogoje, da v Radljah ob Dravi še letos izvedemo niz dogodkov za 
mlade - dijake in študente iz naše občine. 

Naše aktivnosti v sklopu projekta psihosocialne in 
psihoterapevtske pomoči mladim so usmerjene v militev 
neugodnih posledic pri mladih zaradi protikoronskih ukrepov in 
družbenih sprememb, 
ki smo jim priča.

V novembru in decembru bo izvedenih 9 dogodkov, ki pa ne bodo 
klasična “predavanja”, temveč mladim prilagojene vsebine, tudi 
način, kako se bomo lotevali izzivov, bo po meri mladih. – Več o 
dogodkih izveste na spletni strani projekta. Pridružite se nam v 
živo in/ali online in nas spremljajte na spletni strani projekta ter 
na FB-ju in Instagramu. Informacije pa so vam na voljo tudi v živo 
– pokličite ali nam pišite.  Ali pa kakšno rečemo, ko se vidimo v 
živo. Veseli bomo tudi vseh vaših predlogov in odzivov ter sugestij.
FAJN BO!

Marenberški mladinski lokalni svet

NAZIV DRUŠTVA Dodeljena sredstva 
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OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH 
ČASTNIKOV OBČIN MUTA, PODVELKA, 
RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU 
IN VUZENICA 

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV 
VOJNE ZA SLOVENIJO ZG. DRAVSKE 
DOLINE

ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN 
AVTOMEHANIKOV PODVELKA

KINOLOŠKO DRUŠTVO ZA REŠEVALNE 
PSE-REPS

DRUŠTVO UPOKOJENCEV Radlje

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB 
RADLJE OB DRAVI

MEDOBČINSKO DRUŠTVO BRIGADIRJEV

OBMOČNA ORGANIZACIJA DIS 1941–
1945 OBČIN MUTA, PODVELKA, RADLJE 
OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU, 
VUZENICA

DRUŠTVO STRELCEV Z MOŽNARJI

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

DRUŠTVO UPOKOJENCEV REMŠNIK            

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE                

SKUPAJ PLANIRANA SREDSTVA ZA LETO 
2021:

PRIJAVNICA – DEDEK MRAZ
Ime in priimek otroka:  ________________________

Datum rojstva:  _______________________________
Naslov:  ____________________________________
(ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)

Starš/skrbnik:  _______________________________

Kontakt starša/skrbnika:  ______________________

PODPIS starša/skrbnika: ________________________
S podpisom soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe 
organizacije in dovoljujem fotografiranje za namene promocije.

 Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. 

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: JKP Radlje ob Dravi d.o.o.;  info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105 
| Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911  | Kocerod d.o.o; Ravnanje z odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 

|JP KIČ Radlje ob Dravi d.o.o.; Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča; info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40, 040 820 512


