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RADLJE OB DRAVI SO NA 30. TEKMOVANJU MOJA 
DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA 
OSVOJILE ZLATO PRIZNANJE V KATEGORIJI 
MANJŠA MESTA 
Tekmovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna 2021, pod 
častnim pokroviteljstvom predsednika države Republike Slovenije 
Boruta Pahorja, se je 13. oktobra zaključilo s slavnostno podelitvijo 
priznanj v Hotelu Jama v Postojni. V tekmovanju so se pomerili 
številni kraji in drugi sodelujoči – z osrednjim poslanstvom urejanja in 
ohranjanja okolja v sklopu zelenega turizma in trajnostnega razvoja. 
Državna ocenjevalna komisija je ocenila vse kandidate ter v vsaki 
kategoriji izbrala po tri nominirance. 

Osrednje poslanstvo vseh sodelujočih v projektu je skrb za trajnostni 
razvoj, urejeno okolje in gostoljubnost. 
Podelitve in prevzema zlatega priznanja sta se udeležila župan Občine 
Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik in podžupan Robert Potnik. V 
četrtek, 14. oktobra, ob 21. uri pa je bila na nacionalni televiziji RTV 
SLO 2 predvajana tudi oddaja: Moja dežela – lepa in gostoljubna, 
pristna doživetja najbolj urejenih slovenskih krajev. V njej je bil širni 
Sloveniji predstavljen tudi naš kraj, zlato Radlje ob Dravi. 
Radlje ob Dravi zagotovo lahko pokažejo svojo lepoto in gostoljubje. 
Položene so med skrivnostnim Pohorjem na eni, na drugi strani pa 
jih objema Kozjak. Na raziskovanje neokrnjene narave po številnih 
urejenih pohodnih in kolesarskih poteh se je lepo podati peš ali s 
kolesom. Vse naravne in kulturne znamenitosti pa podpira zaokrožena 
turistična ponudba. 

Občina je bila že v preteklosti odlikovana s številnimi priznanji Turistične 
zveze Slovenije, potrdila je že drugi naziv Slovenia Green Destination 
– Silver in na prestižnem tekmovanju Entente Florale Europe prejela 
bronasto priznanje. S tokratnim zlatim priznanjem pa se občina Radlje 
ob Dravi postavlja ob bok najlepše urejenim evropskim mestom in se 
na turističnem zemljevidu še dodatno poudari.

Takšno vizijo razvoja občine je župan mag. Alan Bukovnik skupaj s 
sodelavci zapisal v številnih strateških dokumentih. Neizmerno veseli 
smo, da se s trdim delom, jasno vizijo in s sodelovanjem celotne lokalne 
skupnosti uresničujejo zapisani cilji. Župan, mag. Alan Bukovnik, pa že 
vrsto let s svojim zgledom in aktivnim vključevanjem v lokalni skupnosti 
skrbi za urejeno okolje, tudi kot ambasador tradicionalne čistilne akcije 
in kot pobudnik številnih uspešno realiziranih in zaključenih projektov. 
Nazadnje, ko je z lastnimi sredstvi uredil zasaditev krožišča Pro Silva 
(pri Lidlu in Hoferju).

Projekt MDLG prerašča v vseslovensko gibanje za urejeno okolje 
in gostoljubnost, ki na svoj način odkriva širino in vsebinski smisel 
slogana Turizem smo ljudje. 

Spoštovani. Ob tej priložnosti  se iskreno in iz srca zahvaljujemo 
vsem vam, občankam in občanom, vsem društvom, institucijam in 
podjetjem, ki skozi celo leto skrbite za lepo in urejeno podobo vašega 
in našega kraja. Vsi vi ste pomemben kamenček k temu mozaiku. Brez 
vseh vas nam zagotovo ne bi uspelo. 

Hvala vsem, da ste slogan »Rad ’mam Radlje« vzeli za svojega.

Občina Radlje ob Dravi 

OBVESTILO – PRODAJA ZBORNIKA
V mesecu septembru je izšel Zbornik o kulturni dediščini občine Radlje 
ob Dravi, ki predstavlja bogat kulturni in zgodovinski doprinos naši 
občini. Zbornik prinaša edinstven pregled celotne naravne in kulturne 
dediščine našega kraja in čarobne fotografije Toma Jeseničnika, ki lepo 
zaokrožijo celotno publikacijo.

Zbornik je na voljo v Muzeju Radlje, po prodajni ceni 25 EUR. Obogatil  
bo vsako knjižno polico, predstavlja pa tudi izvirno idejo za darilo v 
času prihajajočih praznikov.
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KRVODAJALSKA AKCIJA
Vabljeni na krvodajalsko akcijo v sredo, 27. 10. 2021, v Hostel 
Marenberg od 7.30 do 12. ure. Zaradi preprečevanja možnih prenosov 
koronavirusne bolezni vas prosimo, DA SVOJ PRIHOD POTRDITE IN SE 
DOGOVORITE O URI PRIHODA na tel. št. 02 321 22 71 ali 041 320 796 
(CTD MB). 

Za termin lahko pokličete od 7. do 15. ure. Prosimo, da brez 
predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajajte na odvzem krvi. S 
seboj prinesite osebni dokument. 

RKS OZ Radlje ob Dravi



VIRTUALNA SVEČKA
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi, d. o. o., 
obvešča uporabnike o uvedbi virtualne svečke na spletni strani http://
www.jpkic-radlje.si/ 

V času koronavirusa, ko je svetovano izogibanje množicam in 
prepovedano gibanje zunaj domačega kraja ali pokrajin, so začeli 
razmišljati o vzpostavitvi digitalnega pokopališča, da bi se z možnostjo 
uporabe virtualne sveče približali najemnikom grobov v Radljah ob 
Dravi, Vuhredu in Remšniku.
Virtualna sveča nadomešča klasičen prižig sveče ter pomaga pri varni 
in enako simbolni obeležitvi prižiga sveče.
Poleg prižiga virtualne svečke je možnost še ogleda osmrtnic z 
možnostjo izreke sožalja, iskanje grobov pokojnikov in uporaba 
interaktivnega zemljevida pokopališč.

Dostop je mogoč na spletni strani, pod zavihkom
POKOPALIŠČE.
JP KIČ Radlje ob Dravi, d. o. o.

VEČGENERACIJSKI URBANI ŠPORTNI PARK RADLJE 
Razširitev kakovostne športno-rekreacijske infrastrukture javnega tipa 
lahko bistveno prispeva k zdravju ljudi, posledično k dvigu njihove 
kreativnosti in produktivnosti. Športna dejavnost je zagotovo eden 
izmed temeljev zdravega načina življenja. 
Tega se zavedamo tudi v občini Radlje ob Dravi, zato smo v petek, 
15. oktobra, s podjetjem Taurous IQ podpisali pogodbo o izgradnji 
Večgeneracijskega urbanega športnega parka Radlje, s katerim želimo 
zagotoviti ustrezne pogoje za uresničevanje javnega interesa na 
področju športa in povečati atraktivnost Radelj ob Dravi kot turistične 
destinacije. 
Urbani park bo, kot pove že njegovo polno ime, vključeval naprave za 
vadbo, prilagojene različnim generacijam. Obiskovalci se bodo lahko 
razgibavali na Holmerjevi stezi, mehka in prijazna tekaška podlaga 
v dolžini 700 m, sestavljena iz žagovine, mivke in drevesnih iglic 
oziroma drugih naravnih materialov, ki omogoča tek brez poškodb in 
predstavlja odlično rešitev za tekače, ki imajo težave s sklepi, in tiste, 
ki okrevajo po poškodbah. Kolopark, inovativna zmes asfaltiranih 
grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto, 
predstavlja edinstven način premikanja, ne z odrivanje ali vrtenjem 
pedal, temveč zgolj s premikanjem težišča telesa. Tisti, ki so jim bliže 
igre z loparji in žogo, se bodo lahko preizkusili na otoku za namizni 
tenis, drugi bodo našli prostor za jutranjo vadbo ali samo za druženje 
na večnamenskem podestu, spet tretji se bodo lahko zabavali ob 
igranju vse bolj priljubljenega disc golfa. Vadbene postaje v zunanjem 
okolju namenjene starejšim in oslabelim osebam bodo združene pod 
skupnim imenom Senior športni park. Vaje bodo prilagojene potrebam 
in zmožnostim starejših oseb, z redno vadbo se bosta izboljšala 
gibljivost in ravnotežje ter povečala moč uporabnikov. 
Ker smo v naši občini usmerjeni k trajnostnemu razvoju, bodo vse 
naprave izdelane iz lokalno pridobljenih materialov s kratko dobavno 
verigo. Dela se bodo začela v letošnjem letu in bodo dokončana 
v letu 2022. Urbani park nam bo z vadbo na prostem omogočil 
občutek svobode in protistresno terapijo ter ponudil nov prostor za 
večgeneracijsko druženje. 

Občina Radlje ob Dravi

PRISRČNO VABLJENI V GALERIJO KNJIŽNICE 
RADLJE OB DRAVI
V SOBOTO, 23. OKTOBRA 2021, OB 10. URI NA 
PREDSTAVO ZA OTROKE:
ČEBELA BERE MED: TRAVNIŠKE ZGODBE.

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 
22. 10. 2021–28. 10. 2021
Vstop v prostore in na teraso MKC Radlje ob Dravi je dovoljen le 
osebam, ki izpolnjujejo PCT pogoje. 

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 22. 10. 2021

10:00

po 13. uri

po 18. uri

Sobota, 23. 10. 2021
po 14. uri

po 18. uri

Družabni vikend 

Kuhamo z mladimi

Nedelja, 24. 10. 2021 po 15.uri Družabni vikend

Ponedeljek, 
25. 10. 2021

9:30

po 13. uri

Berem, torej mislim

Družabne aktivnosti

Torek, 26. 10. 2021 po 13. uri

Sreda, 27. 10. 2021
9:00
po 13. uri
18:00

Kuharska delavnica

Družabne aktivnosti

Ustvarjalna srečanja

Četrtek, 28. 10. 2021
9.00

po 13. uri

Klepet ob Kavi

Družabne aktivnosti

Križanje mnenj

Individualna pomoč za uporabo telefona in računalnika

Družabne aktivnosti

Družabne aktivnosti

Predstava je prva v sklopu treh predstav, ki bodo otrokom predstavile 
svet čebel:

23. oktober: TRAVNIŠKE ZGODBE,
13. november: RADOVEDNA ČEBELICA,

4. december: DOGODIVŠČINE ČEBELE POČASNELE.
Otroci, ki bodo obiskali vse tri predstave, bodo na decembrski predstavi 
prejeli posebno nagrado. Predvsem pa bodo spoznali res veliko novega 
o življenju pridnih čebelic. 

Javnih kulturnih prireditev se lahko udeležijo obiskovalci, ki izpolnjujejo 
pogoj PCT.
Izpolnjevanje pogoja PCT ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 15 let.
Predstave so organizirane v okviru projekta Čebela bere med, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

OBVESTILO
Spoštovani starejši občani in občanke KS Vuhred in KS Sv. Anton!
Krajevna organizacija Rdečega Križa Slovenije Vuhred, vas obvešča, 
da letos srečanja starostnikov v Vuhredu, zaradi naraščajočega pojava 
okužb s covid-19 ter na podlagi priporočil NIJZ ne bo organizirala. 
Hvala za razumevanje!

KORK Vuhred, KS Vuhred in KS Sv. Anton

 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


