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OBISK RUSKEGA VELEPOSLANIKA
Postopni razvoj občine Radlje ob Dravi in njeno uveljavljanje kot 
obiska vredne  destinacije, se je še potrdilo v prvih dneh decembra, 
ko nas je obiskal Veleposlanik Ruske federacije, Njegova ekscelenca 
Timur Eyvazov. V zadnjih 20letih je bil to prvi obisk najvišjega 
predstavnika tuje države pri nas.
Povabili smo ga v okviru Foruma slovanskih kultur z namenom 
vzpostavitve odnosov s podobno lokalno skupnostjo v Ruski 
federaciji. Hkrati pa smo mu želeli predstaviti gospodarski in 
turistični potencial naše občine. Poleg Koroškega pokrajinskega 
muzeja, smo obiskali domače podjetje Sodalis, ki na področju 
železarske in rudarske industrije že več let posluje na ruskem trgu. 
Ogled občine smo zaključili na Vodnem parku ter si bili ob koncu 
delovnega obiska enotni, da je bil narejen prvi pomembni korak 
k vzpostavitvi trdnih temeljev, na katerih bomo v prihodnje gradili 
naše prijateljstvo. 
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DELAVNICA PRIHODNOSTI
V naši občini že od začetka jeseni 2021 poteka projekt »Vizija 
in strategija občine Radlje ob Dravi 20215-2040«, s katerim 
želimo osmisliti vizijo in strategijo razvoja občine v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. V okviru projekta ste sodelovali mnogi 
občani, ki ste posredovali svoje poglede in smernice, ki bodo v 
novem strateškem dokumentu tudi upoštevane. Del anket je bil 
izveden na terenu med naključno izbranimi, drugi del podatkov 
so prispevali nadpovprečno angažirani občani, na dveh izvedenih 
septembrskih delavnicah.
Konec novembra je bila, pod vodstvo mag. Bojana Mažgona, 
realizirana še zadnja delavnica »DELAVNICA PRIHODNOSTI«. 
Namenjena je bila predstavitvi dobrih praks na področju 
povezovanja, kar smo, glede na rezultate vprašalnikov, v veliki večini 
podprli kot vrednoto, ki bo pomembna za občino v prihodnosti. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste si vzeli čas in sodelovali pri projektu, ki 
predstavlja strateški temelj naše prihodnosti.
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V DECEMBRU PRIŽIGA SE TISOČ LUČI,
v decembru se ulica svetlo blešči! Pretekli vikend je v Radljah ob 
Dravi, v Vuhredu in na Remšniku zagorela novoletna razsvetljava in 
naznanila pričetek prazničnega obdobja.
Vse tri krajevne skupnosti so pristopile k enoviti zasnovi novoletne 
razsvetljave in tako omogočile oblikovanje celostne podobe naše 
občine. Veseli smo, da je bilo načrtovanje postavitve prazničnih 
luči izvedeno v duhu povezovanja in sodelovanja med skupnostmi, 
saj menimo, da ravno to predstavlja osrednje sporočilo tega 
prazničnega obdobja. 
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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.

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.

DRAMSKA DELAVNICA
Na osnovi razpisa Zveze društev upokojencev Slovenije je v hotelu 
Delfin v Izoli potekala že peta Dramska delavnica za člane Društev 
upokojencev pod mentorstvom Rajka Stuparja, univ. dipl. igralca. 
Dogajalo se je v dneh med 18. in 21. novembrom 2021 ob 
upoštevanju varnostnih ukrepov. Na temo delavnice Vrednotenje 
gledališke umetnosti skozi lastno delo je za izvedbo praktičnega 
dela bil uprizorjen skeč Ženska varda ali Kdo je tu nor? Enodejanka, 
kjer se prepletata in med seboj tekmujeta strah pred korona 
virusom in strah pred migranti. Med slušatelje so bile razdeljene 
vloge, v kratkem času je bilo treba tekst tudi  obvladati. Sledile 
so  vsemogoče vaje: pozornost, kretnje, pravilni govor … Po treh 
dneh vaj, ponavljanja in utrjevanja odrskega nastopanja, je uspelo 
v skrajšani obliki skeč predstaviti gostom hotela. Zaradi treme se 
je vmes tudi kaj zalomilo. A po navodilu mentorja je v tem slučaju 
iznajdljivost edina rešitev, da je vloga odigrana tako, kot da je vse 
prav. Pod budnim očesom vodje delavnice gospe Marije Orešnik in 
njeni prizadevnosti je delo tudi nemoteno potekalo. Na delavnici 
sem kot članica DU Radlje tudi jaz sodelovala. Kljub mentorjevi 
preprosti in razumljivi razlagi o igralski tehniki, precizni usklajenosti 
s soigralci, in kako se z zaupano vlogo poistovetiti, sem podvomila v 
svoje igralske spretnosti. Na koncu pa se je vse zadovoljivo izteklo.
Ob zaključku smo se, čeprav na začetku skoraj sami nepoznani, 
zdaj poslovili kot prisrčni znanci z željo, da se še kdaj srečamo na 
dramski delavnici.

DU Radlje ob Dravi,  Ivana Hauser

PRAZNIČNA OKRASITEV PLOŠČADI MKC RADLJE 
OB DRAVI
Ekipi Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi koronavirus ne 
vzame ne volje in  ne energije za dobra dela, saj smo se odločili, 
da za praznični čas povežemo vzgojno izobraževalne zavode in 
tako je nastal odličen skupen projekt. Pred začetkom adventa 
smo zaposleni zavoda naredili velik adventni venček, ki krasi 
ploščad pred MKC Radlje ob Dravi. Ker pa druženja, kot smo ga 
vajeni v prostorih, tudi letos žal ni, smo se povezali z vzgojno 
izobraževalnimi zavodi. V sodelovanju z Osnovno šolo Radlje ob 
Dravi in Varstveno delovnim centrom v Radljah ter zavodom Slokva 
so nastali  čudoviti leseni unikatni okraski, ki krasijo božično drevo 
na ploščadi pred MKC Radlje ob Dravi. S projektom smo tako na 
varen način povezali preko 300 posameznikov iz zgoraj omenjenih 
institucij. Leseni okraski pa poudarjajo trajnost, poslikava vsakega 
okraska pa je edinstvena. Božično drevo predstavlja simbol 
povezovanja vseh nas, z namenom, da občanom in obiskovalcem 
polepšamo praznični december. Najlepša hvala vsem umetnikom 
za krasne izdelke in vsem učiteljicam in mentorjem, ki ste pomagali 
pri izdelavi okraskov. Hvala vsakomur, ki je kakorkoli pomagal pri 
božični okrasitvi ploščadi. Vabljeni na ogled božične dekoracije na 
ploščad MKC Radlje ob Dravi.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA 
V ZGORNJEM KOZJEM VRHU
V sklopu investicijskih vzdrževanj javnega kanalizacijskega omrežja 
smo uredili črpališča 9, 10 in 11 v Zgornjem Kozjem Vrhu. Sledi še 
ureditev odvajanja fekalnih odpadnih voda iz naselja Zgornji Kozji 
Vrh in priključitev na javno kanalizacijsko omrežje preko črpališča 
10, ki smo ga v ta namen že ustrezno pripravili.

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

KOZOLEC
Ob robu Radeljskega polja je stal  poslednji toplar ali dvojni 
kozolec, nekoč izjemno pomembna gospodarska stavba za sušenje 
in hrambo pridelkov ter živinske krme. Kozolec s štirimi pari oken 
odlikuje lesena, tesana konstrukcija ter likovno oblikovani stavbni 
elementi. Stavba, ki ni datirana, je najverjetneje iz konca 19. 
stoletja. Ta kozolec je bil v okviru projekta Sadjarski center Radlje 
ob Dravi prestavljen na novo lokacijo in že dobiva svojo vsebino. 
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