
INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE LOKALNIH 
CEST V OBČINI RADLJE OB DRAVI 
Vsako leto poskušamo večji del proračuna nameniti gradnji in obnovi 
vodovodne, kanalizacijske in cestne infrastrukture. Na spletni strani 
Občine Radlje ob Dravi smo pripravili podroben pregled cest, ki smo 
jih že oz. jih bomo uredili v tem mandatu. Za lažje spremljanje smo 
dodali »semafor«, na katerem zelena barva pomeni, da je odsek ceste 
končan ali v izvedbi, oranžna barva pomeni, da je v teku pridobivanja 
dokumentacije oz. soglasij lastnikov o neodplačnem prenosu zemljišč, 
rdeča barva pa pomeni, da aktivnosti še ne potekajo oz. da lastništva 
ni bilo mogoče pridobiti. Na nekaterih delih cest poteka trasa izgradnje 
vodovoda ali kanalizacije, zato se bo  vzdrževanje izvedlo po zaključku 
investicije. Pregled cest najdete na spletni strani občine, pod zavihkom 
Investicije in vzdrževanje lokalnih cest v občini Radlje ob Dravi 2014–
2018.  V enih izmed naslednjih novičk bomo objavili celoten seznam. 

Občina Radlje ob Dravi KOSTANJEV PIKNIK S SVOJCI IN 
PRIJATELJI NAŠIH STANOVALCEV
V petek, 13. oktobra 2017, smo v Domu Hmelina že 
deveto leto zapored pripravili kostanjev piknik s sloganom 
»Poklonimo nasmeh«, na katerega povabimo svojce in 
prijatelje naših stanovalcev. Prekrasno vreme je pripomoglo, 
da smo se lahko družili v našem parku. Dobra družba, 
nasmehi na obrazih in stisk dlani tistih, ki nam pomenijo 
največ, so vzdušje naredili še boljše. Za prijetno dobrodošlico 
so poskrbeli člani domskega Žoga Benda. S sladkim moštom, 
srečelovom, pečenim kostanjem ter slastnim pecivom, ki so 
ga v svojem prostem času spekli zaposleni, je bilo druženje 
zares doživeto, za popestritev pa sta poskrbela  harmonikaša. 
Vsi smo se v družbi drug drugega zelo dobro počutili, v zraku 
je bilo čutiti veselje, iz oči je izžarevala toplina. Skupaj smo 
bili srečni in nasmejani, saj ni lepšega, kot podariti nasmeh 
tistim, ki jih imamo najraje.

Dom Hmelina

št. 38  • oktober 2017

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 
KRAJEVNE SKUPNOSTI  RADLJE OB DRAVI
RKS Območno združenje Radlje ob Dravi in KS Radlje ob Dravi tudi 
letos organizirata srečanje starejših občanov Krajevne skupnosti 
Radlje, starih 70 in več let. Srečanje bo tokrat potekalo v Športni hiši 
Radlje ob Dravi 11. 11. 2017 ob 11.00. Vabila ste že prejeli, zaradi lažje 
organizacije srečanja pa se na srečanje obvezno prijavite. Prijavni 
podatki so navedeni na vabilu.

RKS OZ Radlje ob Dravi

VABILO NA DELAVNICO 
IZDELAVE NAGROBNIH ARANŽMAJEV
Bliža se 1. november, praznik, ki je namenjen spominu na naše najdražje, 
ki smo jih izgubili. Bi radi sami izdelali nagrobni aranžma? Potem se nam 
pridružite v petek, 27. 10. 2017, ob 9.00 uri v MMKC Radlje. Aranžma 
boste izdelali pod strokovnim vodstvom gospe Sonje Meršnik. S seboj 
prinesite potrebni material: gobo za aranžma, ustrezno posodo, rože in 
zelenje. Vabljeni!

MMKC Radlje

RIBIŠKI LIKOF S TRADICIONALNIM 
LIČKANJEM KORUZE
Ribiška družina Radlje ob Dravi vabi vse ribiče in krajane na Ribiški likof s 
tradicionalnim ličkanjem koruze, ki bo potekal v soboto, 4. 11. 2017, na 
ribniku Reš. Od 8.00 do 14.00 bo potekalo ribiško tekmovanje za najtežjo 
ribo. Od 14.00 do 15.00 pa bo sledila razglasitev rezultatov in podelitev 
pokalov. Po razglasitvi rezultatov sledi druženje in ličkanje koruze, ki bo 
potekalo do večernih ur. Ob koncu ličkanja sledi brezplačna tradicionalna 
malica in prešerno rajanje ob frajtonarici. Vljudno vabljeni vsi krajani, da 
se nam pridružite. Dobre volje, smeha in zabave ne bo manjkalo. 
Prijavnine ni.

Ribiška družina Radlje ob Dravi



TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI                                            27. 10. – 2. 11. 2017
DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 27. 10. 2017 21.00 Križanje mnenj

Sobota, 28.10. 2017
20.00
20.00

Prostovoljstvo: Kako postati prostovoljec in katere organizacije sprejemajo prostovoljce
Kuhajmo z mladimi

Nedelja, 29. 10. 2017 19.00 Filmski popoldan

Ponedeljek, 30. 10. 2017
09.00
10.00

Angleške pogovorne urice
Otroci pečejo pajkovo torto

Sreda, 1. 11. 2017
18.00
20.00

Kviz bistre glavice
Filmski večer

Četrtek, 2. 11. 2017

09.00
10.00
10.00
18.00
20.00

Vseživljenjsko učenje: pogovorna skupina
Ustvarjalna delavnica in pohod za otroke
Urice za sproščanje v sodelovanju z društvom ŠENT
Turnir WII
Nočitev za mlade v MMKC

DOGAJA SE! VSAK DAN
V VGC – Dogaja se! Centru aktivnosti Koroške se vsak teden dogaja veliko 
zanimivega in poučnega. Poleg že utečenih vsakotedenskih delavnic 
naš program redno nadgrajujemo z dodatno ponudbo. V nedeljo, 15. 
10. 2017, smo se tako pridružil mladim tekačem in poskrbeli za pecivo, 
slasten kostanj in svež jabolčnik. Med tednom smo pripravili predavanje 
o brezstresnem obvladovanju šolskih obveznosti s pomočjo Bachovih 
cvetnih esenc ter predavanje o pomenu in zdravilnem učinku izvirske 
vode. Ker se zavedamo pomena zdravih nog, smo teden zaključili s 
predavanjem o glivični okužbi nohtov ter si izdelali naravno kremo za 
stopala.  

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške (MMKC)

                            POČITNIŠKI  MENI
                              V MMKC-ju 

            
                                                                                                                                            ponedeljek, 30. 10. 2017                     
                                                                                                                                                                  ob 10.00, čarovniška ustvarjalnica 
                                                                                                                                                   ob 18.00, čarovniške hrenovke  
                                                                             torek, 31. 10. 2017                                                     in koktejli                                                                                                                                                              
                                                                       ob 18.00, filmski maraton 
                                                                      in kuharska delavnica 

                       

      
         

                                                                                                                                                             petek, 3. 11. 2017                     

                sreda, 1. 11. 2017                                                                                                            ob 10.00 in ob 18.00, 
          ob 18.00, kviz »bistre                                                                                                       turnir v namiznem tenisu 
                                      glavice« 
                                                      četrtek, 2. 11. 2017 
                                                                             ob 10.00, ustvarjalna  
                                                                                              delavnica in pohod 
                                                                             ob 18.00, turnir wii 

                                           
                                                                                                                                                                sobota, 4. 11. 2017                                         

                                                                                                                                                          ob 18.00, kostanjev piknik 

           nedelja, 5. 11. 2017 

            ob 18.00, filmski popoldan  
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