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MLADINSKO DELO V ČASU EPIDEMIJE
V sklopu različnih aktivnosti mladinskega centra, kot so debatni in 
filmski večeri, smo se v preteklosti z mladimi večkrat dotaknili tem 
ogroženosti življenja in kako bi kot posamezniki reagirali na to. Ker 
so mladim blizu domišljijski svet in junaška dejanja so bile njihove 
ideje, razmišljanja in rešitve predvsem zanimive in mnogokrat 
zabavne. Skoraj nihče ni razmišljal o stiskah, ki bi jih lahko doživeli, 
vsi so bili hrabri in optimistični, tako kot so posamezniki v filmih, 
knjigah in v naši domišljiji. 
V mesecu marcu preteklega leta pa smo se zbudili v novo realnost. 
Naš način življenja je narekovala epidemija. Tako celotna družba 
kot tudi posamezniki smo se morali soočiti s številnimi izzivi, ki 
so s sabo nemalokrat prinesli različne stiske. Mladinski in drugi 
strokovni delavci smo pričeli iskali nove poti, kako prisluhniti 
mladim in jih opolnomočiti ob novih izzivih. Preko spleta smo 
se udeleževali različnih izobraževanj in posvetov mladinskega 
sektorja na nacionalni ravni. Preko socialnih omrežij in aplikacij, 
kot so Zoom, Microsoft Teams, Messenger, Snapchat in Facebook 
smo tudi v času razglašene epidemije poskušali ostati povezani z 
mladimi. Z različnimi aktivnostmi in tudi individualno komunikacijo 
smo mlade spodbujali ob vsakodnevnih izzivih. 
In čeprav je tudi nas je v preteklosti pogosto skrbel vpliv tehnologije 
na mlade, je sedaj prav tehnologija tisti pripomoček, preko 
katerega lahko ohranjamo in utrjujemo vezi z mladimi. Vseeno pa 
upamo, da se čim prej spet srečamo tudi v živo. 
                

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

PRIPOROČILO SPIRANJA INTERNIH VODOVODNIH 
HIŠNIH NAPELJAV ZARADI ZAPRTJA DEJAVNOSTI
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. obvešča, da zaradi 
razglasitve epidemije COVID-19 in zaprtja nekaterih dejavnosti se 
je posledično zmanjšala ali pa celo prekinila tudi poraba vode v 
objektih zaprtih dejavnosti. Posledica tega je, da voda v internih 
hišnih napeljavah zastaja, s tem pa se (močno) poslabša tudi njena 
kakovost.

Uporabnike pozivajo, naj pred sproščanjem ukrepov oz. pred 
odprtjem objektov obvezno opravijo intenzivno spiranje internih 
vodovodnih hišnih napeljav, kar pomeni, da pustite vodo dlje 
časa teči pri vseh pipah v objektu. Priporočajo vam, da pred tem 
odstranite iz pip mrežice in jih namočite v alkoholnem kisu oz. po 
potrebi tudi zamenjate.

Predlagajo, da izvedete ločeno spiranje sistema za toplo in hladno 
vodo.

Lastnike, upravnike in odgovorne osebe objektov, ki še vedno 
ostajajo zaprte, pa pozivajo, da do vzpostavitve običajnih razmer 
ustrezno poskrbijo za interne vodovodne hišne napeljave.

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

OBVESTILO
UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN V OBČINI RADLJE 
OB DRAVI
Spoštovani,
obveščamo vas, da je od ponedeljka 15. 2. 2021 do preklica uporaba 
Športnega stadiona in Pomožnega stadiona Radlje ob Dravi ter 
vseh odprtih športnih površin v Občini Radlje ob Dravi dovoljena 
za  brezkontaktno športno vadbo, ki se izvaja individualno, oz. v 
skupini do deset oseb ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj dveh 
metrov medosebne razdalje. Športna hiša Radlje ob Dravi pa je še 
naprej odprta izključno za potrebe Osnovne šole Radlje ob Dravi.
Ukrep smo sprejeli v skladu z uredbami in priporočili pristojnih 
služb ter zagotavljanja varnosti, preprečevanja možnosti prenosa 
in širjenja okužb z virusom SARS CoV-2 in skrbjo za zdravje 
občanov, oz. obiskovalcev. Vse obiskovalce športnih objektov in 
površin naprošamo, da še naprej dosledno spoštujejo vsa navodila 
pristojnih institucij in upravljavca objektov. O vseh nadaljnjih 
aktivnostih vas bomo sproti obveščali preko razpoložljivih medijev. 
Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!   

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 
Strokovni vodja 

Gregor Likar, prof. l.r. 

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ VABI K 
SODELOVANJU PRI PROJEKTU KOROŠKA 
KOŠTA
V letu 2021, ko je Slovenija imenovana za evropsko gastronomsko 
regijo, se v Koroškem pokrajinskem muzeju s projektom Koroška 
košta pridružujejo popularizaciji prehranske dediščine. Pripravili 
bodo razstavo ter številne spremljevalne dogodke.
Glede omejitev, ki jih prinašajo sedanje razmere, ko je medosebna 
razdalja postala nova norma, je dozorela ideja, da izvedejo raziskavo 
o prehrani na način, da vas povabijo k zapisovanju jedilnih obrokov 
v letu 2021.

Če ste pripravljeni zapisovati, kaj kuhate in kaj jeste …, boste postali 
njihov odličen sodelavec. Pišite jim na brigita.rajster@kpm.si 
Prijava je možna do 20. 2. 2021. 

Začetek projekta je bil 1. 1. 2021. Srečanje sodelujočih in zaključek 
akcije bo predvidoma 6. 1. 2022.

Občina Radlje ob Dravi



Z A P I S N I K 
zbora občanov Vuhred, ki je potekal v torek, 12. novembra 2019, 
ob 19. uri v večnamenski dvorani.

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št. 28/16, 35/17 in 
11/19) je župan sklical zbor občanov. Vabilo je bilo objavljeno v Novičkah Občine 
Radlje ob Dravi, na spletni strani občine, na plakatnih mestih in na družbenih 
omrežjih.

Prisotni: 
- 28 občank in občanov Vuhreda, 
- mag. Alan Bukovnik, župan,
- Robert Potnik – podžupan.

Dnevni red:
1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter druga problematika

Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala 
problematika je župan predstavil:
- informacija o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«,
- projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše–Koležnikov most«,
- projekt »Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga«,
- ureditev napajališč in prižigališč javne razsvetljave v občini,
- pločnik Vuhred–Sp. Vižinga,
- projekt »Aglomeracija 10991 Zg. Vižinga–Radlje; izgradnja sekundarne 
kanalizacije,
- projekt »Dravska kolesarska pot Radlje–Vas«, 
- rekonstrukcija in novogradnja prometne ureditve poslovne cone »Pušnik«,
- ureditev prehoda za pešce v Vuhredu skupaj z bičem in javno razsvetljavo, 
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radlje ob Dravi,
- predlog proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020,
- Načrt razvojnih programov 2020–2023.

Predlogi in pobude občanov:
- Izgradnja širokopasovnega omrežja – možnost vpogleda v projektno 
dokumentacijo na KS Vuhred;
ODGOVOR: Projektna dokumentacija predana predsednici Krajevne skupnosti 
Vuhred;
- Odstranitev Telekomovega kabla Vuhred–Kralj, zdaj pa ni signala;
ODGOVOR: Glede navedenega je bil posredovan dopis na Telekom Slovenije in 
je odgovor dosegljiv na spletni strani občine;
- Označitev prehoda za pešce pri gostilni »Lovec«;
ODGOVOR: Dopis z opozorilom za označitev prehoda je bil posredovan na 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, katerega odgovor 
vam je dosegljiv na spletni strani občine;
- Izgradnja pločnika do pokopališča;
ODGOVOR: Izvedba je v planu občine;
- Kanalizacija Vuhred, stroški oz. KP je zaračunan – kanalizacije pa ni;
ODGOVOR: Seznam priključenih preverjen in ažuriran z Javnim podjetjem KIČ 
Radlje, d. o. o.;
- Kanalizacija med Šaturjem odprta, bojazen izlitja;
ODGOVOR: Navedeno je sanirano s strani Javnega podjetja KIČ Radlje, d. o. o;
- Kanalizacija, ki teče od gostilne Kogal do železnice, je odprta in prihaja do 
neprijetnih vonjav;
ODGOVOR: Kanalizacija na tem območju je bila sanirana.
- Pri HŠ Vuhred 13 prihaja do posedanja zemljišča, v katerem je elektrika, 

kabelska;
ODGOVOR: Zemljišče je v lasti Slovenskih železnic in se ureja prenos zemljišča na 
občino;
- Nepravilno urejeno odvodnjavanje v križišču pod gostilno Vigred;
- Zamašeni prepusti ob pločniku proti cerkvi;
ODGOVOR: z dopisom smo o tem seznanili Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direkcijo RS za infrastrukturo, ki nas je obvestilo, da so koncesionarju za redno 
vzdrževanje VOC Celje, d. o. o., naročili podroben pregled stanja odvodnjavanja 
in stanje prepustov na državni cesti, ter jih po potrebi očistili;
- Ureditev ceste proti HE Vuhred, ki je bila uničena zaradi zaprtja mostu;
ODGOVOR: Občina je z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisala sporazum, v 
katerem je predvidena tudi preplastitev navedene lokalne ceste, v dolžini 720 m. 
Na dopis občine, z dne 21. 5. 2020, smo dne 26. 6. 2020 prejeli odgovor, da bodo 
dela izvršena po uspešno zaključenem postopku javnega naročanja in izbire 
izvajalca. Dne 2. 2. 2021 je bil poslan s strani občine ponovni poziv, odgovora še 
nismo prejeli.  
- Potreba po dodatnem žarnem zidu;
ODGOVOR: izvedba je v planu občine;
- Zamakanje stene za mrliško vežico;
ODGOVOR: Javno podjetje KIČ Radlje, d. o. o., je po pregledu stanja ugotovilo, da 
meteorne vode pritekajo z zasebnega zemljišča. Poskušali se bodo dogovoriti z 
lastnikom zemljišča.
- Pravilna namestitev ogledala (potrebno bočno) pri stan. hiši št. 62;
ODGOVOR: Komisija za vodenje problematike urejanja lokalnega in uličnega 
prometa ter parkirnih prostorov v občini Radlje ob Dravi je opravila ogled kraja 
postavljenega prometnega ogleda in ugotovila: da je ogledalo po mnenju 
komisije postavljeno v nasprotju s pravili postavljanja; da Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah opredeljuje, da se prometno 
ogledalo postavlja pri zagotavljanju varnega poteka prometa ob zmanjšanem 
preglednem polju; Na točki, kjer je trenutno postavljeno ogledalo in ob 
upoštevanju vseh prometnih pravil, postavljeno ogledalo NI potrebno in je tu 
zavajajoče. Sam potek ceste na odseku, kjer je postavljeno in ob upoštevanju 
prometnih pravil (hitrosti) je brez njega prav tako zagotovljena zadovoljiva 
varnost v prometu vsem udeležencem. Seveda ob predpostavki, da vsi 
upoštevajo prometne predpise in predvsem skrbijo za svojo varnost. Iz vsega 
navedenega je sprejeta ugotovitev, da prometno ogledalo ni potrebno in je tudi 
zavajajoče.
- Popravilo ograje proti HE Vuhred;
ODGOVOR. Odgovor Javnega podjetja KIČ Radlje, d. o. o., nam je bil posredovan, 
in sicer, da je bil povzročitelj s strani Medobčinskega inšpektorata pozvan o 
povzročeni škodi na navedeni cestni infrastrukturi.
Zapisal: Robert POTNIK                                                                           

Mag.  Alan Bukovnik
Župan Občine Radlje ob Dravi

OBVESTILO IN NOVA PRILOŽNOST
Ste pripravljeni na spremembe? – NABOR ZA 3. SKUPINO 
SOCIALNE AKTIVACIJE
V teku je nabor za oblikovanje 3. skupine socialne aktivacije za 
Koroško. Pridružite se nam lahko vsi, ki bi želeli pridobiti nova 
znanja, izboljšati svoje kompetence, spoznati nove ljudi in 
osebnostno rasti ter ste:
• stari nad 18 let, državljani Slovenije oz. imate dovoljenje za 

stalno bivanje v Sloveniji in ste
• prejemniki denarne socialne pomoči ali
• na podlagi ZUTD vpisani v evidenco brezposelnih oseb ali
• na podlagi ZUTD vpisani v evidenco začasno nezaposljivih 

oseb ali
• neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.
Več informacij in kontakte najdete na spletni strani www.slokva.
si pod zavihkom »Projekti – Socialna aktivacija«, pri svojem 
svetovalcu na ZRSZ ali na CSD.

Pohitite – začnemo z marcem!

KAJ BI SPOROČIL/A VSEM, KI 
RAZMIŠLJAJO O VKLJUČITVI V SA? 

"Pusti dome in zaplavaj v mrzli vodi. 
Najprej je šok in je vse novo, potem pa gre se 
samo navzgor.
Zadihaj in se prepusti novim, boljšim stvarem v 
življenju.
Daj možnost za rast in vse bo dobro!"

Udeleženka Anja
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