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V lanskem letu je DeDek mraz razmišljal: 
»Le kaj naj podarim otrokom?« 
Že v poletnih mesecih se je s člani Društva prijateljev mladine Radlje dogovoril, da 
otroke to leto obdari z vzglavnikom. Ko so prikimali tudi na Občini Radlje ob Dravi, 
je akcija stekla: nabava blaga, rezanje, risanje, likanje, šivanje, polnjenje … In 
nastali so prekrasni »povšterčki«. Dedek Mraz je otroke na Remšniku, Sv. Antonu, 
Vuhredu in v Radljah ob Dravi razveselil s svojim obiskom, igrico Muca Copatarica 
in prelepim darilom. A to ni bilo vse. Dobri mož je prišel na obisk v naše mesto že 
v začetku decembra. Najprej se je ustavil v Zimski vasi. Razveselil se je ubranega 
petja otrok Osnovne šole Radlje ob Dravi pod vodstvom gospe Simone Svanjak, 
in razigranega plesa folklorne skupine pod vodstvom gospe Milke Lunić in Lilijane 
Kreuh. Praznično vzdušje so v mestu pričarali Mestni pihalni orkester Radlje in 
harmonikarji pod vodstvom Jureta Vučiča. Da je obiskovalcem Zimske vasi zastal 
dih, so poskrbele mažoretke iz Radelj. Tudi letos nismo pozabili na tiste, ki nas 
niso mogli obiskati v Zimski vasi. Skupaj z Dedkom Mrazom smo tik pred koncem 
čarobnega decembra obiskali stanovalce Doma Hmelina. Uživali so ob prigodah 
otrok, ki so svoje copatke iskali pri Muci Copatarici. Dedek Mraz pa je vsem 
razdelil medenjake. Da je bilo druženje popolno, so poskrbeli naši člani. Dišalo 
je po cimetu, lapačinkah, ocvrtih miškah. Lačne trebuščke pa so potešili žganci z 
mlekom ali pa kruh z mastjo in čebulo. Veseli smo bili vašega obiska, najbolj pa nas 
osreči, ko na otroških obrazih vidimo sonček. Leto, v katerega smo že zakorakali, 
naj bo dovolj prijazno za vse. Naj se začne in konča z dobrim občutkom in sončkom 
v in okoli nas.
Hvala pridnim rokam, glavam in srčkom: Tonček, Franja, Branka, Milka, Slavica, 
Petra, Beti, Lea, Robi, Sonja, Anja, Vojko, Maks, Ivan, Tanja, Živa, Eva, Špela, David, 
Alan, Breda, Eva, Sabina. 

sabina ternik, Društvo prijateljev mladine radlje

prepoved vožnje voziLom z osno 
obremenitvijo nad 4 tone
Občina Radlje ob Dravi na osnovi 27. člena Odloka o 
občinskih javnih cestah prepoveduje promet za vsa vozila, 
ki presegajo osno obremenitev nad 4 tone, na vseh 
makadamskih občinskih cestah vse do preklica.
Prepoved vožnje je potrebna zaradi nenadne otoplitve 
in odmrznitve zgornjega ustroja cestišč. Za interventne 
prevoze je potrebno predhodno pridobiti potrebne 
dovolilnice.

prednovoLetni sprejem
Tradicionalni prednovoletni sprejem je župan Alan 
Bukovnik pripravil v četrtek, 19. decembra 2013, v veliki 
dvorani Mladinskega kulturnega s  hotelom Radlje 
ob Dravi za svetnike Občinskega sveta, častna občana 
Občine Radlje ob Dravi, predsednike in člane Krajevnih 
skupnostih, člane odborov, komisij in svetov, direktorje in 
predstavnike podjetij, javnih zavodov, predstavnike društev 
indružbenega življenja ter za vse druge, ki sooblikujejo 
podobo občine. Župan se je zahvalil vsem, ki so z svojim 
delom pripomogli k uresničevanju ciljev, ki so si jih zadali v 
tem letu. Poudaril je, da le z uspešnim sodelovanjem lahko 
soustvarjamo, ki prinaša prispevek k razvoju Občine Radlje 
ob Dravi. Za glasbeno vzdušje je poskrbel Jure Vučič na 
harmoniki.

obisk oskrbovancev v domovih
Ob koncu decembra je župan Alan Bukovnik skupaj  s 
predsednikom Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi, 
Medobčinskega društva invalidov »Drava« Radlje ob Dravi, 
Društva upokojencev Radlje ob Dravi ter s predsednico 
in predstavniki Rdečega Križa Radlje ob Dravi, Karitasa 
obiskal oskrbovance naše občine v domovih za ostarele, 
in sicer v Domu starejših na Fari v Prevaljah, Koroški dom 
starostnikov Črneče in v Domu Hmelina v Radljah ob Dravi. 
Župan je vsem oskrbovancem podaril darila in jim zaželel 
vse dobro v letu 2014. obisk prodajaLne

17. decembra smo se odzvali povabilu in 
obiskali prodajalno Hofer. Gospe Erika in Jana 
sta nas prijazno sprejeli, razkazali prodajalno, 
skladišče in ostale prostore. Pripravili sta nam 
tudi pogostitev in nas obdarili z ličnimi darili.
Za povabilo in prijazen sprejem se jima 
najlepše zahvaljujemo. Celotnemu kolektivu 
želimo vse dobro v prihajajočem letu!

otroci iz vrtca z brigito in andrejo



Vabljeni k poslušanju 
muzejskih zgodb!
Strokovni delavci Koroškega pokrajinskega 
muzeja tedensko pripravljamo muzejske 
zgodbe Iz zakladnice koroške kulturne 
dediščine, ki se predvajajo na valovih 
Koroškega radia, 97,2 MHz. Muzejske zgodbe 
so na različne teme, ki so v danem trenutku 
aktualne, in tako kustosi sproti obveščamo 
javnost o svojem delu. Poslušate jih lahko 
vsak ponedeljek ob 16.35. Ponovitev je 
vsako soboto ob 9. uri. 
V tokratni muzejski zgodbi, ki bo predvajana 
v ponedeljek, 13. januarja (ponovitev bo v 
soboto, 18. januarja), boste lahko prisluhnili 
pestremu dogajanju v preteklem letu v 
Muzeju Radlje ob Dravi. V letu 2013 so se v 
Muzeju Radlje zvrstile številne otvoritve in 
dogodki. Hkrati pa so potekale tudi mnoge 
druge muzejske aktivnosti, med njimi 
zanimive ustvarjalne delavnice na šolah, 
učne ure, vodenja po stalnih in občasnih 
razstavah, zgodovinski krožek v Domu 
Hmelina in zbiranje pričevanj o dogodkih 
in življenju krajanov. Vse to in še več boste 
slišali v tokratni muzejski zgodbi. Vljudno 
vabljeni k poslušanju, hkrati pa tudi vljudno 
vabljeni na ogled vseh razstav Muzeja Radlje 
v Dvorcu Radlje in na Župankovi 
domačiji. 
pripravila: alenka verdinek

rojstni dan v mkc–ju 
radlje ob Dravi
Ne veste, kje bi vaš otrok s prijatelji 
praznoval rojstni dan? 
Pri nas poskrbimo za celotno animacijo, 
vključno s pico, pijačo, prigrizki in torto.
Ves čas praznovanja pa sta navzoča 
animatorja, ki otrokom predstavita 
različne dejavnosti in skrbita za njihovo 
varnost.
Praznovanje v naših prostorih je primerno 
za skupine do 20 otrok.
Prostor praznovanja rojstnega dne, 
organizacijo in izvajanje pripravimo mi, vi 
nam samo zaupajte želje otroka. 
Otroci se ne rojevajo zato, da bi bili mi 
srečni.Naša radost naj bo, da se jim bo 
dobro godilo in bo njihovo življenje polno.
(rabindranath taGore)
Naj vaš otrok svoj rojstni dan praznuje 
v družbi prijaznih animatorjev, ki bodo 
poskrbeli, da bo ostal njegov posebni dan 
v lepem spominu še veliko let …
Dovolite nam, da vašemu otroku 
pripravimo nepozaben rojstni dan!
Cena za našo storitev je izdelana na 
podlagi vsakokratne kalkulacije glede na 
želje naročnika.
Več informacij osebno v prostorih MKC-
ja ali na telefonski številki: 040 852 287 
(Dominika).

dominika karlatec
novoletno sporočilo društva 
za ohranitev kulturne 
dediščine in umetnosti Št. 
janž pri radljah
Društvo se zahvaljuje vsem in vsakemu, ki 
si je v letu 2013 vzel trenutek časa in ga 
namenil ohranitvi naše kulturne dediščine in 
slovenskega domoljublja!
V dar vam namenjamo skromno misel:
Vprašali so očeta algebre, Al Hvarizmija, kaj 
je človek, slednji pa je skromno odgovoril: Če 
je človek pošten in moralen, torej = 1. Če je 
šarmanten, mu dodamo eno ničlo, torej = 10., 
Če je bogat, mu dodamo še eno ničlo, torej = 
100. Če je plemenitega rodu, mu dodamo še 
eno ničlo, torej = 1000. Če vrednost morale 
(število 1) pri tem človeku izgine, so ostale 
samo ničle, ki so brez vrednosti.

mirko kogelnik, predsednik društva

turnir u-13
V nedeljo, 5. januarja, se je končal že tretji 
turnir v dvoranskem nogometu v organizaciji 
Športnega društva Radlje, Nogometne šole 
Radlje in Javnega zavoda ŠKTM Radlje.
Turnir mlajših dečkov in deklic kategorije 
U-13 je potekal v Športni hiši Radlje, pred 
polnimi tribunami gledalcev.
Za uspešno izvedenima turnirjema v 
mesecu decembru, kategorij kadetov U-17 
in starejših dečkov U-15, so organizatorji 
izpeljali tudi turnir mlajših dečkov in deklic, 
na katerem je sodelovalo dvanajst ekip. 
Treba je poudariti, da sta na turnirju 
sodelovali tudi dve ekipi deklic, in sicer 
iz Nogometnega kluba Fužinar Ravne in 
Ženskega nogometnega kluba Radlje ob 
Dravi, ki sta se enakovredno kosali z ekipami 
dečkov.
V lepih nogometnih predstavah otrok smo 
dobili tudi najboljše posameznike in ekipe, 
katerim sta priznanja podelila predsednik in 
podpredsednik Športnega društva Radlje ob 
Dravi.
moštveno pa so bile najboljše ekipe:
1.  mesto: Nogometna šola Fužinar Ravne
2.  mesto: Nogometni klub Pobrežje 

Maribor
3.  mesto: Nogometna šola Radlje 1
4.  mesto: Nogometna šola Radlje 3
Nogometna šola Radlje ima v mesecu 
januarju v načrtu izpeljati še dva turnirja v 
dvoranskem nogometu mlajših kategorij.
Že v nedeljo, 12. januarja, s pričetkom ob 
deveti uri, ste vsi ljubitelji nogometa vabljeni 
na turnir starejših cicibanov in cicibank U-11 
v Športni hiši Radlje ob Dravi.

Športno društvo radlje ob dravi – nogometna 
šola radlje – javni zavod Šktm radljeV marenberškem 

mladinskem kulturnem 
centru pričenjamo 
z zbiranjem prijav 
za osnovni tečaj 
računalništva za starejše.
Delavnice temeljijo na medgeneracijskem 
sodelovanju in spodbujanju 
vseživljenjskega učenja. Z delavnicami 
želimo dvigniti računalniško pismenost 
in udeležence navdušiti nad uporabo 
interneta in računalnika.
Na delavnicah bomo spoznali osnove 
računalniških veščin, kot so: iskanje 
informacij na internetu, osnovne funkcije 
računalništva, elektronska pošta.
Dogovorimo se lahko tudi za nadgradnjo 
obstoječega računalniškega znanja.
Prijave zbiramo na telefonski številki 040 
186 602 (Vojko).

oblikovanje, tisk in lektura: agencija novelus, d.o.o. občina radlje ob dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.


