
TA VESELI DAN KULTURE V 
MUZEJU RADLJE OB DRAVI
Ta veseli dan kulture, 3. december, je dan, ko številne kulturne ustanove 
po vsej Sloveniji odprejo vrata za obiskovalce in tako počastijo obletnico 
rojstva pesnika Franceta Prešerna. Prireditvam se pridružuje tudi Koroški 
pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi in vas vabi k brezplačnemu ogle-
du razstav in zbirk v ponedeljek, 3. decembra 2018, od 9. do 18. ure v dvor-
cu Radlje. Ob 17.00 uri bosta sledili brezplačni delavnici za odrasle in otro-
ke Nakit iz kamnov in Pobarvani so lepši. Izdelali si bomo unikatne verižice, 
uhane in prstane iz radeljskih kamnin. Najmlajši pa bodo pod okriljem 
muzejskega lika za otroke – radovednega Popka – ustvarjali in spoznavali 
kamnine na igriv način skozi različne aktivnosti. Obe ustvarjalni delavnici 
sta vezani na občasno razstavo Kamnine in minerali radeljskega območja.
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OBDAROVANJE DEDKA MRAZA 
Dragi starši, vljudno vas prosimo, da otroka, ki je star od enega do 6 let, 
prijavite na obdarovanje Dedka Mraza, najkasneje do 1. decembra s pri-
loženo prijavnico, ki jo lahko oddate v Marenberškem mladinskem kultur-
nem centru Radlje ob Dravi (MKC) ali na Občini Radlje ob Dravi, in sicer v 
sprejemni pisarni št. 309 (III. nadstropje).

Če ne boste oddali prijavnice, se obdarovanja žal ne morete udeležiti.

Občina Radlje ob Dravi in  
Društvo prijateljev mladine Radlje ob Dravi

RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE RADLJE OB DRAVI 
PREDAL FUNKCIJO UČENCEM
20. november je Unicefov svetovni dan otrok, prav tako se na ta dan pra-
znuje tudi rojstni dan konvencije o otrokovih pravicah. Občina Radlje ob 
Dravi se je tudi letos pridružila projektu »Kids takeover day«, in sicer so 
učenci Osnove šole Radlje ob Dravi za en dan prevzeli vlogo ravnatelja. V 
projektu so sodelovali osmošolci Daša, Hana, Max in Jaroš, ki so predstavili 
svoje poglede, ideje in vizijo, kaj v šoli izboljšati oz. spremeniti, da bi se 
otroci v šolskem okolju počutili dobro in bili uspešni. 
Ravnatelj Damjan Osrajnik je na kratko predstavil svoj delovnik ter s kakšni-
mi izzivi in težavami se srečuje pri vsakodnevnem opravljanju svojih služ-
benih dolžnosti. 
Učenci so izpostavili, da si želijo še kakšnih dejavnosti, na primer še kakšen 
tuji jezik, ples, več ekskurzij, da bi se nabavilo tablice ali druge pripomoč-
ke. So pa povedali, da se v šoli odlično počutijo in da kaj bistvenega ne bi 
spreminjali. Prav tako so podali svoje mnenje, kako bi oni nastopali v vlogi 
učitelja ali ravnatelja. 
20. november je torej pomemben dan, saj otroci prevzamejo besedo in 
opozorijo nase. Prav je, da se tudi njihov glas sliši in je upoštevan.
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OBDAROVANJE DEDKA MRAZA  / PRIJAVNICA

Ime in priimek otroka: 

Naslov stalnega prebivališča:  

Datum rojstva:

Ime starša oz. skrbnika:

Podpis starša oz. skrbnika:  
S podpisom soglašam z obdelavo osebnih podatkov v ta namen. 

2. MARTINČKOV VEČER, Sreda, 5. december 2018, ob 19. uri, MKC Radlje

FRANC PEPEVNIK ACO, VRHUNSKI ALPINIST, 
GORSKI REŠEVALEC, VODNIK, PLEZALEC ...
»Z alpinizmom sem se prvič srečal kot šestnajstleten fant. Prvi poizkusi 
niso bili podobni ničemur. Strah, nerodnost, neodločnost, vznemirjenost 
… Ti občutki in želja, da bi jih premagal, so mi dajali zagon in mi postavljali 
vprašanja: Zmoreš? Si upaš? Tako so me ta vprašanja in posledično dejanja 
pripeljala do najvišje točke na Zemlji, Mt. Everesta, ter na ostale osemtiso-
čake. Zelo sem ponosen, da že več kot 30 let rešujem ponesrečence v go-
rah in sem član Gorske reševalne postaje Slovenije. Brez ljubezni do gora, 
pravega pomena prijateljstva in čuta za odgovornost do soljudi mi verjetno 
ne bi uspelo. In to svojo čudovito pot želim deliti tudi z vami. Moje želje so 
preproste: imeti se fajn in doživeti visoko starost.«

Vabljeni! Vstop prost.
Organizator: PK Martinček, VGC Dogaja se!

PRENOS SEJE OBČINSKEGA SVETA V ŽIVO
Obveščamo vas, da bo v prihodnje možno seje Občinskega sveta Občine 
Radlje ob Dravi spremljati v živo preko Facebook profila BK TV. Predvaja-
nje posnetkov sej ostaja nespremenjeno preko televizijskega programa 
BK TV. Prav tako lahko dostopate do posnetkov sej na  
https://www.lokalec.si/category/obcine/radlje-ob-dravi/ 
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MEDNARODNI DOGODEK  
»DRAVA KOT PRILOŽNOST«
Prvo mednarodno srečanje slovenskih in hrvaških deležnikov na območju 
reke Drave, ki se je odvilo pretekli četrtek, 8. novembra 2018, v kulturnem 
domu v Miklavžu na Dravskem polju, predstavlja začetek prizadevanj za 
skupni nadaljnji razvoj Dravske kolesarske poti vse do Osijeka. Snovalci v Slo-
veniji so poskrbeli, da se je Dravska kolesarska pot podaljšala na skupno 510 
km, vse do Legrada na Hrvaškem, česar so veseli tudi avstrijski partnerji, ki v 
svojo promocijo že vključujejo tako slovenski kot tudi hrvaški del. 

Cilj mednarodnega dogodka je bil povezati organizacije in posameznike, ki 
delujejo na področju trajnostnega turističnega razvoja in ohranjanja reke 
Drave in njenega obrečnega prostora v Sloveniji in na Hrvaškem. Udeležili 
so se je predstavniki iz ministrstev, občin, razvojnih agencij, lokalnih tu-
rističnih organizacij in ponudnikov z obeh strani meje. Predstavitvam, ki 
so podale vpogled v trenutno stanje na Dravski kolesarski poti v Avstriji, 
Sloveniji in na Hrvaškem, so sledile delavnice, na katerih smo udeleženci 
obravnavali tematiko meddržavnega turističnega potenciala reke Drave.
DRSI je letos postavila 600 novih usmerjevalnih tabel. Pričela se je gradnja 
povsem novih odsekov v Rušah (4,5 km) in v Muti (1,5 km). V letu 2019 je 
gradnja predvidena tudi v občini Radlje ob Dravi (3 km) in v MO Maribor 
(1,5 km), katerih glavni investitor je DRSI. Z izgradnjo novih odsekov in upo-
rabo že zgrajenih se bo tako v letu 2019 označil nov, 15 km dolg odsek med 
Trbonjskim in Vuzeniškim mostom na levi strani reke Drave. Partnerstvo je 
pripravilo tudi nov koncept počivališč in informacijskih tabel, ki bodo v nas-
lednjih letih postavljene ob poti. V letu 2019 pa bo DRSI pripravila tudi vso 
potrebno projektno dokumentacijo za ostale odseke Dravske kolesarske 
poti, ki bodo zgrajeni v naslednjih letih.

Verjamemo, da bo Drava s pomočjo projekta ter mednarodne povezano-
sti vseh akterjev zaživela v vsej svojih potencialih in naravnih lepotah, ki jih 
ponuja. 

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

LE SKUPAJ LAHKO SPREMENIMO ODNOS DO 
PITJA ALKOHOLA V SLOVENIJI
Podatki kažejo, da spada Slovenija med države z največjo porabo alkohola 
na posameznega prebivalca na svetu. Nacionalni inštitut za javno zdravje 
je zato v letu 2016 začel s projektom SOPA, katerega kratice pomenijo Sku-
paj za odgovoren odnos do pitja alkohola in bo trajal do konca leta 2020. 
Projekt na terenu se je začel letošnjo jesen. Slovenija namreč spada med 
“mokre kulture”, kar se kaže v tem, da je pitje alkohola kljub škodljivim 
posledicam splošno družbeno sprejemljivo in v tem, da mnogi pijejo alko-
holne pijače, ker jim slednje predstavljajo način sproščanja ali družbeno 
vezivo, saj so del takih ali drugačnih praznovanj in pomembnih življenjskih 
dogodkov. 

Pristop SOPA stremi k zmanjšanju alkoholne problematike v Sloveniji in s 
tem k doprinosu družbi zdravja. Ukrepi se nanašajo na pristop, ki ga bodo 
izvajali izvajalci, ki vsakodnevno delajo z ranljivimi skupinami po Sloveniji in 
temelji na informiranju o škodljivosti čezmernega pitja alkohola ter usme-
ritvi posameznikov k ustreznim virom pomoči. V občini Radlje ob Dravi se 
v projekt vključuje tudi DC ŠENT Radlje, kjer so vam na voljo zloženke in in-
formacije o projektu, le-te so dostopne tudi na spletni strani www.sopa.si. 

Šent Radlje 

DEVETDESET LET JUSTE KOVAČ
Ob praznovanju visokega življenjskega jubileja Juste Kovač so jo na domu 
obiskali predsednik Društva upokojencev Radlje ob Dravi, Anton Vodušek 
in Srečko Pečnik, ter Damjan Osrajnik, predsednik KS Sv. Anton na Pohorju. 
Justa Kovač se je rodila 5. oktobra 1928 na Sv. Antonu na Pohorju v številni 
Mravljakovi-Kavčevi družini. Z življenjskim sopotnikom Dušanom sta leta 
2013 praznovala 60 let skupnega življenja. Po smrti moža jesen življenja 
preživlja na Kovačevi-Barakarjevi domačiji, kjer zanjo skrbita sin Dušan in 
njegova partnerica Jerneja.

Vsi so ji zaželeli še mnogo let, predvsem pa trdno zdravje.

DU Radlje ob Dravi 

VABILO
Na podlagi 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 
(MUV, št. 25/2006 in 35/2017)  sklicuje župan, mag. Alan Bukovnik, 1. 
redno sejo Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki bo v ponedeljek, 
3. decembra 2018, ob 18. uri v prostorih Občine Radlje ob Dravi, sejna 
soba 313/III. nadstropje.
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