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VARNE TOČKE
Občina Radlje ob Dravi je 
decembra 2013 prejela naziv 
Otrokom prijazno Unicefovo 
mesto (OPUM) in s tem kot 
enajsta občina pristopila k 
projektu Otrokom prijazno 
Unicefovo mesto, ki ga organizira, in nad 
njim bdi, Unicef Slovenije. 

V okviru tega projekta smo v Radljah ob 
Dravi oblikovali mrežo Varnih točk. Varne 
točke so postale sledeče institucije:
• OBČINA RADLJE OB DRAVI, Mariborska 

cesta 7 (tretje nadstropje stavbe), Radlje 
ob Dravi;

• INTERINA, D. O. O., BENCINSKI SERVIS 
RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 60, 
Radlje ob Dravi;

• DOM HMELINA, DOM ZA STAREJŠE 
OBČANE, D. O. O. , Koroška cesta 67 A, 
Radlje ob Dravi; 

• KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI, Koroška 
cesta 61 A, Radlje ob Dravi;

• ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI, 
Mariborska cesta 37, Radlje ob Dravi;

• VRTEC RADLJE OB DRAVI, Koroška cesta 
15, Radlje ob Dravi;

• JAVNI ZAVOD ŠKTM (MKC s hotelom Ra-
dlje ob Dravi), Mariborska cesta 4, Radlje 
ob Dravi;

• POLICIJA, POLICIJSKA POSTAJA RADLJE 
OB DRAVI , Mariborska cesta 7, Radlje ob 
Dravi; 

• POŠTA SLOVENIJE, D. O. O., POŠTA 2360 
RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 4, 
Radlje ob Dravi.

Označene so z nalepko VARNA TOČKA v 
belo-modri barvi.
Vzpostavitev mreže Varnih točk v mestu 
omogoča otrokom, da se zatečejo po 
različne vrste pomoči, kadar imajo kakšen 
problem ali pa se čutijo ogrožene. V njih 
bodo prijazni uslužbenci zaščitili in tudi 
informirali mladostnika oz. otroka.
Če bi tudi vi radi postali Varna točka, se 
oglasite na Občini Radlje ob 
Dravi. Lahko ste pravna oseba 
javnega ali zasebnega prava. 

SpREjEm OdliČNjAKOV 
pRi župANu
V ponedeljek, 16. junija, je župan, mag. 
Alan Bukovnik, sprejel 13 učencev 
Osnovne šole Radlje ob Dravi s podružnico 
na Remšniku, ki so zaključili šolanje vseh 
devetih razredov z odličnim uspehom. 
Učence je spremljal ravnatelj, mag. 
Damjan Osrajnik, in razredničarke, Manica 
Mihelič, Jasna Mlinarič in Jožica Oblak. 
Župan je učencem čestital za dosežen 
uspeh ter jim zaželel tudi v prihodnje tako 
uspešno izobraževalno pot kot do sedaj. 
Ob tej priložnosti je za njihov trud pri učnih 
dosežkih podaril knjižne nagrade. 
Letošnji odličnjaki so Tinkara Bukovnik, 
Veronika Vačovnik, Jernej Leitinger, Silvija 
Praznik, Klementina Cifer, Patricija Glavica, 
Laura Grubelnik, Eva Nabernik, Mihaela 
Orožen, Urška Jevšnik, Mario Pajtler, Tadej 
Tomažič, Sergej Pečečnik.
Iskrene čestitke vsem.

Občina Radlje ob dravi

ZlATA pOROKA 
Pred 50 leti sta na skupno življenjsko pot 
stopila Kristina in Feliks Račnik iz Remšnika. 
V soboto, 14. junija, sta si ponovno izrekla 
ljubezen in zvestobo drug drugemu. Na željo 
slavljenca je svečani obred opravil župan, 
mag. Alan Bukovnik. Ob koncu nagovora jima 
je iskreno čestital in zaželel še mnogo srečnih 
dni skupnega življenja.

Občina Radlje ob dravi

ZB NOB KO Radlje ob Dravi, Vuhred, 
Remšnik

Skupnost borcev Lackovega odreda

Združenje slovenskih častnikov Muta, 
Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na 

Pohorju, Vuzenica, PVD Sever za Koroško 
OZ veteranov vojne za Slovenijo, 

Zg. Dravska dolina, Radlje ob Dravi in 
Občina Radlje ob Dravi

VABIJO 
na proslavo ob dnevu državnosti 
in na odprtje spominske table, ki 

bo v torek, 
24. junija 2014, ob 17. uri na 

mejnem prehodu Radelj.

Slavnostni govornik: 
mag. Alan Bukovnik, župan 

Občine Radlje ob Dravi.
Vljudno vabljeni!

VABILO 
Turistično društvo Vuhred prireja 

tradicionalne Vaške igre, ki bodo potekale 
v nedeljo, 22. junija 2014, od 14. ure dalje 

na travnatem igrišču pri OŠ Vuhred.
Vabljeni vsi, ki ste željni razvedrila, 

zabave in smeha. Sestavite skupino petih 
tekmovalcev in se prijavite na tel. št. 031 

724 618 (Karel Gosak).
Vljudno vabljeni!



Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

23. 6. 2014

24. 6. 2014

Ponedeljek

Torek

ŠIVANJE PAREA Juhuhu, vedno bolj toplo je in nekateri že pakiramo 
za morje. Vam manjka pareo, ruta za na plažo? Pridite in si jo 
sešijte. Potrebujete samo blago. Delavnico bo vodila Ksenija Plazl. 
Informacije na 040 852 287 (Dominika).

 ob 10.00 in 

ob 18.00

26. 6. 2014 Četrtek 
POLETNA MANIKURA Sedaj pa je že skrajni čas, da si pred 
dopustom uredite nohte. Kako? Pridite in pridružite se nam. 
Informacije na 040 852 287 (Dominika).

ob 18.00 

dElAVNiCE V mKC- ju dEjAVNOSTi dRuŠTVA V 
lETu 2014
Društvo za ohranitev kulturne dediščine 
in umetnosti je v letošnjem letu 
pripravilo številne razstave in delavnice, 
kot npr. rokodelsko razstavo v Vuzenici, 
razstavo starinskih fotoaparatov v hostlu 
v Slovenj Gradcu, učno delavnico za 
študente Višje lesarske šole Maribor idr. 
Ob tej priložnosti so Mirku Kogelniku 
podelili priznanje za večletno partnersko 
sodelovanje pri usposabljanju študentov 
v oblikovanju lesa. Člani društva smo 
pripravili razstave za učence OŠ Vuzenica 
in Lehen ter se predstavili tudi v Velenju. 
Posebno rokodelsko delavnico smo za 
učence devetega razreda OŠ Radlje 
pripravili pri Šrajnerju – Završniku, kjer 
smo prikazali izdelavo replik starih 
lesenih posod in pribora, starih fotografij 
ter razstavo starega mizarsko-kolarskega 
orodja. Pri njih bomo tudi v naslednjih 
mesecih pripravili TABORNIŠKI PIKNIK 
in predstavili zbornik o ustanovitvi 
taborništva v Radljah in na Muti.
Zaradi prostorske stiske pripravljamo 
selitev v eno od sosednjih občin. 
Upamo, da bo naše društvo še naprej 
delovalo v Radljah, saj imamo zelo veliko 
privržencev in tudi interes občanov za 
naše delo je zelo velik.

lucija Breznik

DreVesnI rAJ nA HAVAJIH 
Sem Simona Koležnik in sem študentka ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti v 
Mariboru. Med 4. in 5. aprilom 2014 sem se udeležila Startup Vikenda Maribor, ki je 
potekal v organizaciji Tovarne podjemov, Podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru 
in partnerjev. Delala sem na projektu HIŠICA OB DREVESU. Pridobila sem  tudi druge člane 
ekipe (Petra Vogrinc, Petra Korent, Tadej Hrustel, Tomaž Hartman, Matej Ovčjak, Mateja 
Uranjek in Gregor Sušanj), ki so mi pomagali pri nadgrajevanju ideje. Dobili smo dobre 
odzive komisije in tudi občinstva ter zasedli 
3. mesto. Zato smo se odločili nadaljevati z 
delom in postavili prvi prototip hišice, ki smo 
jo poimenovali DREVESNI RAJ na Havajih (Sp. 
Vižinga), zato bi se še posebej rada zahvalila 
Športnemu in kulturno-turističnemu društvu 
Havaji, da so mi to omogočili. Upamo, da se 
bo s tem začela naša podjetniška pot. 

Simona Koležnik

Si želite, da bi bil vaš vrt lep in zdrav? Potem vas vabimo, da se nam pridružite v 
ponedeljek, 23. 6. 2014, ob 19. uri pred MMKC- jem Radlje ob Dravi. Skupaj bomo 
odšli na naš vrt, kjer nam bo Andrej Ravnjak prikazal postopek priprave sredstva za 
naravno zaščito in pomoč rastlinam. Udeležba je brezplačna. Vljudno vabljeni!

VABILO
Dramska skupina KUD Lehen v 

sodelovanju z Občino Radlje ob Dravi 
vabi v petek, 20. junija 2014, ob 18. uri 

na ogled igre Kdo pa je vaš zdravnik?,  ki 
bo v veliki dvorani MKC-ja. Vstopnine ni! 

Vljudno vabljeni!

Glasba
lenins Wheelchair  (A)
Timotej Kotnik Kvintet (SlO)  
mejna kuhinja/
Cooks of Grind 

V sodelovanju z Bar Flamingo
Pripravljajo za vas

Grmeč fižol, Dravska močvirna juha, 
Trebušni laskač, In vitro vrtnice ter 
Pijana neprava postrv
Ustvarjalnica za družine 
Blizu in daleč
Nina Popič, KGLU


