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Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed 
osnovnih pogojev zdravja. Čeprav je tako dragocena dobrina, jo pre-
pogosto dojemamo kot nekaj danega.
S projektom Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop smo za-
gotovili kakovostno vodo sedanjim in prihodnjim generacijam, s tem 
pa izboljšali življenje in omogočili nadaljnji razvoj območja. Namen 
projekta je bil prebivalcem zagotoviti zadostne količine pitne vode 
v vseh letnih časih, ne glede na vremenske pogoje ter v vsakem tre-
nutku zagotoviti ustrezno kakovost vode, ki priteče iz naših pip. Z 
nadgradnjo vodovodnih sistemov smo izvedli hidravlične izboljšave 
omrežja in z novimi priključki razširili sistem javne vodooskrbe tudi 
na naselja, ki so se doslej napajala iz manjših zasebnih sistemov.
 
Sistem pa smo v vaši občini nagradili še z UV napravami v črpališču 
Vuhred in Radlje ob Dravi (Zgornja Vižinga). UV naprava je napra-
va za dezinfekcijo vode, ki z osvetljevanjem brez uporabe kemičnih 
sredstev v vodi uniči  bakterije in druge mikroorganizme. Klorinatorji 
se bodo zato iz sistema izločili oziroma ugasnili, saj je sama voda 
na iztoku iz UV naprave ustrezno obdelana in očiščena (kontrola 
kvalitete se preveri preko vzorčnih ventilov).
Ker se zavedamo, da je pitna voda osnova preživetja, stvar, brez kat-
ere ne moremo živeti in jo potrebujemo vsak dan, smo z dodatnimi 
UV napravami poskrbeli za kakovostno in neoporečno vodo.
                  
          Občina Radlje ob Dravi

PITNI VODI NE BO VEČ 
POTREBNO DODAJATI KLORA

V petek, 23. septembra, smo na slavnostni seji podelili občinska 
odličja, v zahvalo tistim, ki so s svojim delom, vsak na svojem po-
dročju, prispevali k napredku, promociji in prepoznavnosti ter razvoju 
mesta Radlje ob Dravi.

Plakete Občine Radlje ob Dravi so prejeli:
• VLADO CAPL – kot dolgoletni športni delavec
• IVANA HAUSER – za dolgoletno delovanje v društvu upoko-

jencev Radlje ob Dravi
• EDI KORAT – za promocijo občine Radlje ob Dravi
• DRUŽINA RIČNIK - PLUŽNIKAR – za dolgoletno aktivno delovan-

je v lokalnosti skupnosti in izven nje  
• MARJAN TERNIK – za dolgoletno delovanje v društvu srčnih bol-

nikov Koronarnega kluba Dravske doline  
Iskrene čestitke vsem nagrajencem.

Za nami so številne prireditve in s ponosom lahko rečemo, da smo jih 
uspešno pripeljali h koncu. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali v programu in vsem obis-
kovalcem, ki ste z udeležbo na prireditvah dali potrditev, da delamo 
dobro.
       Občina Radlje ob Dravi

Podjetje Ges d.o.o., ki je bilo z javnim naročilom izbrano za izgradnjo 
prizidka k vrtcu Radlje ob Dravi, je pričelo z deli. 
Načrtovana je  izgradnja prizidka vrtca, ki bo povezan s starim de-
lom z nadstreškom. V prizidku bodo 3 nove igralnice 1. starostne-
ga obdobja s pokrito zunanjo teraso, sanitarijami ter prostorom za 

SLAVNOSTNA SEJA OBČINE 
RADLJE OB DRAVI

PRIČETEK GRADBENIH DEL ZA 
IZGRADNJO PRIZIDKA K VRTCU 

Z velikim veseljem smo se odzvali vabilu CUDV Črna na Koroškem 
k sodelovanje pri okrogli mizi s posvetom z naslovom »Vezi s 
skupnostjo«, ki so jo organizirali v sodelovanju z JZ ŠKTM v okviru 
Radeljskih srečanj. Dogodek se je dotaknil raznolikih tem. Spoznali 
smo vsakdan uporabnikov CUDV in bili navdušeni nad raznolikostjo 
njihovih dejavnosti. Dom Hmelina nam je predstavil sodelovanje 
z lokalno skupnostjo in ponosni smo, da so del našega okolja, saj 
zagotovo predstavljajo velik doprinos celotni občini. Predstavitvi se 
je pridružila še Knjižnica Radlje ob Dravi s kotičkom Lahko branje, 
za ljudi s posebnimi potrebami, Center za socialno delo, ki nam 
je približal svoje delovanje ter JZ ŠKTM in njihovo delovanje v 
skupnosti.
Občina je predstavila projekt PROSTOFER, ki je namenjen 
predvsem prevozom starejših občanov ter drugim ranljivim 
skupinam. Dogajanje je s petjem popestril pevski zbor uporabnikov 
VDC Sokolski dom Radlje ob Dravi. Bilo nam je toplo ob spoznanju, 
da v naši občini deluje in sodeluje toliko različnih inštitucij, katerih 
skupni cilj je polepšati vsakdanje življenje ljudi. 

Občina Radlje ob Dravi

DOLGA NOČ MUZEJEV V MUZEJU 
MINERALOV REMŠNIK

Vseavstrijski prireditvi Dolga noč muzejev (ORF-Lange Nacht der 
Museen) se letos znova pridružuje Koroški pokrajinski muzej. V 
Muzeju mineralov Remšnik (Remšnik 3, Podvelka) bo v soboto, 1. 
oktobra 2022, pestro celo »dolgo« noč:

- Ob 18.00 uri bo odprtje občasne razstave Fosili Mežiške doline, 
ki jo je pripravil zbiratelj Ivan Ocepek. Razstavljeni bodo atraktivni 
fosili iz obdobja srednjega zemeljskega veka (mezozoika). V 
tem času je bilo področje mežiške doline večino časa prekrito z 
morjem, zato so tudi najdeni fosili, večinoma okameneli ostanki 
živih bitij, ki so živela v morju. Iz obdobja triasa je na razstavi največ 
fosilov iz opuščenega mežiškega rudnika in Pece, iz obdobja jure 
fosili Mežice in Črnega vrha pod Uršljo goro, iz krede pa fosili z Leš 
pri Prevaljah. 
- Od 20.00 ure dalje bo sledilo vodenje po muzeju. Ogledali si 
boste lahko stalno razstavo remšniških mineralov. Do sedaj je bilo 
po zaslugi Zmaga Žorža raziskanih in opisanih 66 vrst mineralov, 
kar je največ v slovenskem prostoru, med njimi pa izstopajo zelo 
redki minerali v svetovnem merilu, kot so beaverit, brianyoungit 
in drugi. 
Od 18.00 do 1.00 ure zjutraj boste lahko obiskali še avstrijske 
muzeje in galerije. Podatki o vseh sodelujočih muzejih in njihovem 
programu so na: https://langenacht.orf.at/  

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
Muzej Radlje ob Dravi

PROSTOR ZA RAZTROS PEPELA

Celoletno delo pri projektu oblikovanja prostora za raztros pepela 
na pokopališču v Radljah ob Dravi, se je rezultiralo v izdelavi idejne 
zasnove, ki predstavlja osnovo za začetek del, ki se bodo pričela že v 
letošnjem letu.
S krajinsko arhitektko smo poiskali  rešitev, ki govori podoben jezik 
kot sam objekt in tako predstavlja del le tega. Prostor za raztros 
pepela bo nevsiljivo vgrajen v teren. Ustvarjen bo gaj iz zelenja in 

zasajenih brez, ki so že v preteklosti veljala za simbol pomladi, čistoče 
in svetlobe. Cenjena so bila v mnogih obredih in ritualih. Z zasaditvijo 
žive meje se bo poskrbelo, da zadnja stran objekta (vežice) dobi 
popolnoma drugačen karakter. V sredini te žive meje je v načrtu 
tudi spominska stena, na katero se bodo pričvrstile tablice z imeni 
pokojnikov. Poleg žarnega zidu, ki bo na novo postavljen tako v 
Radljah ob Dravi kot v Vuhredu, je prostor za raztros pepela še ena 
pomembna pridobitev naše občine.

Občina Radlje ob Dravi

OKROGLA MIZA 
»VEZI S SKUPNOSTJO«
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nego otrok. Dve igralnici bosta imeli skupne sanitarije ter prostor za 
nego otrok, ena igralnico bo imela svoje sanitarije. V povezovalnem 
hodniku na severni strani so predvidene garderobe za otroke. Vsaka 
igralnica ima pokrito zunanjo teraso, ki je obrnjena na jug ali vzhod. 
V sklopu prizidka bo tudi velik skupni prostor, ki ga bodo koristili za 
skupno igro in dogodke vrtca. V tem delu vrtca sta predvidena tudi 
dva manjša prostora za individualno delo, en v pritličju in drug v nad-
stropju. V nadstropju je predvidena tudi galerija in tehnični prostor. 
Povezava novega in starega vrtca bo izvedena z nadstreškom, ki bo 
povezal oba vhoda. Obstoječi objekt bo ostal nespremenjen. 
Po terminskem planu je bo investicija zaključila do 30.6.2023.

Občina Radlje ob Dravi

V vrtcu se zavedamo pomena branja. Zato beremo različno litera-
turo, beremo prozo, poezijo. Otroci spoznavajo nove besede, nove 
besedne zveze, širijo besedni zaklad. Na ta način bolje razumejo svet 
okoli sebe. 

Vsaka beseda ima pomen. Več besed lahko združimo v povedi. Iz pov-
edi lahko nastane zgodba, pravljica.

Kako je nastala naša pravljica?
Od aprila do junija smo zbirali besede. Različne, kratke, dolge, be-
sede, ki označujejo predmete, bitja, pojave, smešne besede … Pridno 
smo jih zapisovali, starim dodajali nove, se pogovarjali o njihovem 
pomenu, poslušali, kako zvenijo, jih skupaj izgovarjali. Ugotovili smo, 
da z besedami lahko povemo, kaj se dogaja, kako se počutimo, kaj 
želimo in še marsikaj. Iz besed lahko sestavimo tudi pravljico. Tako 
je nastala naša pravljica Zajček Puhec. S pomočjo Občine Radlje kot 
izdajatelja in založnika nam jo je uspelo izdati, na kar smo zelo ponos-
ni. Projekt smo zaključili s predstavitvijo pravljice v Knjižnici Radlje. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so pri tem sodelovali in nam pomagali.

Brigita Tršar, Vrtec Radlje ob Dravi

Spoštovani vabimo vas na krvodajalsko akcijo v sredo, 26.10.2022 v 
dvorano Hostla Marenberg od 7.30 do 12.00. Zaradi preprečevanja 
možnih prenosov bolezni vas prosimo, DA SVOJ PRIHOD POTRDITE 
IN SE DOGOVORITE O URI PRIHODA na tel.  št. 041 479 242 ali 041 
320 796 (CTD MB). Za termin lahko pokličete od 7.00 do 15.00. Pro-
simo, da  brez  predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajajte na 
odvzem krvi. Hvala.
Prosimo, da prinesete s seboj osebni dokument, ki izkazuje vašo is-
tovetnost. 

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!                 
              Območno združenje   
                Radlje ob Dravi

OD BESEDE DO PRAVLJICE VABILO

140. OBLETNICA ROJSTVA 
INŽ. FRANJA PAHERNIKA

V Muzeju Radlje ob Dravi smo v torek, 13. septembra 2022, obeleži-
li 140. obletnico rojstva gozdarja, domoljuba in politika inž. Franja 
Pahernika (1882–1976). V počastitev te obletnice smo predstavili 
knjigo Šajke in splavi na Dravi, ki jo je inž. Franjo Pahernik napisal 
leta 1962, torej pred 60 leti, in še vedno predstavlja temeljno delo za 
proučevanje splavarstva in šajkarstva v Dravski dolini. 
Ker so bili javno dostopni samo štirje izvodi te knjige (v Muzeju 
Radlje ob Dravi, Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne 
na Koroškem, Univerzitetni knjižnici Maribor in Pokrajinskem arhiv 
Maribor) smo v Muzeju Radlje ob Dravi skupaj s Pahernikovo usta-
novo ponatisnili knjigo, ki je sedaj dostopna širši javnosti in za vse 
zainteresirane na voljo v našem muzeju. Za ponatis je knjigo uredila 
in napisala spremno besedilo višja kustosinja Alenka Verdinek.
        
 Muzej Radlje ob Dravi

Koronarni klub Dravske doline v Radljah ob Dravi je v mesecu 
septembru 2022 obeležil 10. obletnico delovanja. Slovesnost je 
bila pripravljena pod nazivom Dan doživetij s Koronarnim klubom 
Dravske doline in občino Radlje ob Dravi. S prireditvijo  smo 
predstavili program kluba z vsemi osnovnimi poudarki; kaj počnemo, 
kako in zakaj. Deževen dan nam je prekrižal prvotne načrte, da se 
podamo na pohod po enem izmed najlepših malih mest v Sloveniji. 
V prelepem ambientu Radeljskega dvorca  smo kljub neugodnemu 
vremenu skupaj z občino Radlje izpeljali načrtovano prireditev, 
katere se je udeležilo preko 100 članov in povabljenih prijateljev 
kluba ter gostov.
Dan smo pričeli  s skupno  jutranjo telovadbo, nato pa nadaljevali  
z merjenjem krvnega tlaka in ravni sladkorja v krvi, se preizkusili 
v zanimivem kvizu o poznavanju zdravstvene tematike in pod 
strokovnim vodstvom obnovili znanje oživljanja in uporabo AED. 
Srečanje smo nadaljevali  s tradicionalnim slovenskim zajtrkom in 
zaključili z osrednjo proslavo, kjer je predsednik kluba orisal 10. letno 
prehojeno pot društva. Tako je bilo v tem obdobju opravljenih preko 
2000 ur telesne vadbe, 34 različnih oblik izobraževanja in delavnic , 
številna družabna srečanja in pohodi ter razne oblike usposabljanja 
bolnikov in njihovih svojcev za varno življenje s koronarno boleznijo. 
Veliko aktivnosti smo vložili tudi pri širitvi mreže AED in pri 
usposabljanju za njihovo uporabo.
Zbrane je nagovoril tudi župan občine Radlje ob Dravi, mag. Alan 
Bukovnik, ki je klubu izrekel vso priznanje za aktivno in prizadevno 
delo in predstavil aktivnosti občine v projektu zdravih mest/občin, ki 
bodo  edinstvena pri vodenju in koordiniranju dejavnosti, ki vplivajo 
na zdravje in kakovost življenja prebivalstva. Klub in  predsednik 
kluba sta za svoje dosedanje delo prejela  priznanje  občin Vuzenica 
in Radlje ob Dravi. Slovesnost ob 10. obletnici društva smo zaključili z 
družabnim srečanjem v radeljskem hostlu.

Marjan Ternik za KK Dravske doline

10. OBLETNICA KORONARNEGA 
KLUBA 

HMELJ, NJEGOVIH 119 LET V 
RADLJAH OB DRAVI

Je že kdo kdaj pomislil, kako dolgo že pokriva radeljsko polje našo 
»zeleno zlato«, saj tako pravimo hmelju. So med nami domačini, 
ki se spominjajo obiranja in zaslužka za šolske potrebščina svojih 
šolarjev, drugi so puščali moči med vrstami nasajenega hmelja 
ob obdelovanju in skrbi zanj, obiranju in sušenju, dokler ni prišel 
zaključek z likofom.
Drugi, ki smo radovedni in raziskujemo, pa, da lahko tako 
ohranjamo delčke naše krajevne preteklosti in nam je mar, da 
ne pride v pozabo. Prav zato nam je Turističnemu društvu v 
Radljah v čast, da smo lahko v spomin na začetke sajenja hmelja v 
nekdanjem Marenbergu, ki sega v leto 1903 obeležili kraj in hišo, 
kjer je živela družina Kittnerjevih, pionirjev zasaditve prvih sadik, 
kar nam pokaže podatek o raziskavi primernosti tal, raziskanih 
na univerzi na Dunaju. Smo uredili tabli, tudi s prevodom ter ju 
namestili na steno hodnika Kittnerjeve hiše, kar nam je omogočil 
lastnik g. Milan Hribernik in z nami delil zgodbo o nekdanjih 
lastnikih in začetkih hmeljarstva pri nas. S tablo smo skušali in 
uspeli na Hmeljarskem likofu skromno presenetiti tudi g. Jožeta 
Časa, sedanjega uspešnega pridelovalca hmelja na radeljskem 
polju.
Člani TD čutimo in mislimo, da je to le trohica in naš skromen 
doprinos v dogajanje sedanjosti in pogled v preteklost, za katero 
nam mora biti mar, predvsem zato, ker imamo radi našo lepo 
Radlje ob Dravi.

Antonija Račnik, Predsednica TD Radlje

Regijska razvojna agencija Koroška je v Evropskem tednu mobilnosti 
organizirala prireditev “ Z vlakom na Dravsko kolesarsko pot”. Vabilu 
se je odzval tudi župan, mag. Alan Bukovnik.
Pot s kolesi jih je vodila iz Dravograda do Vuhreda in nazaj z vlakom 
do Dravograda. Velika promocija za naš kraj in še večji potencial.

Občina Radlje ob Dravi

Z VLAKOM NA DRAVSKO 
KOLESARSKO POT
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osebe stare nad 65 let,
osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb,
druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje
pomoči in nege,
kronično bolne osebe, hudo bolni otroci, otroci z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju.

Upravičenci:

 
Strošek uporabnika:

 

2,5 €/h 

Več informacij:
040 186 602 |pnd@sktmradlje.si
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