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Zaključna prireditev natečaja Moja dežela lepa in gostoljubna je pote-
kala v Laškem, 14.11.2022. Z velikim veseljem smo tudi letos, v izjem-
no močno konkurenci, prevzeli zlato priznanje za najlepše urejen mali 
kraj v Sloveniji in tako upravičili naziv, ki smo ga prejeli že lansko leto.
Lanskoletna nagrada nam je dala nov zagon, da smo v letošnjem letu 
še nadgradili že tako bogato ocvetličenje in zaključili kar nekaj pro-
jektov, ki smo jih ocenjevalni komisiji predstavili na zadnjem obisku. 
Zagotovo se tudi vsi mi, ki imamo ta privilegij, da bivamo v tem čis-
tem in urejenem okolju, strinjamo,  da si po vsem vloženem trudu, 
prvo mesto nedvomno zaslužimo. Radlje ob Dravi bo tako še eno leto 
ponosno sijalo v zlati barvi.

Občina Radlje ob Dravi

Najava podjetja T2  na portalu AKOS pomeni pričetek izgradnje op-
tičnega omrežja v občini Radlje ob Dravi v tistih delih, kjer optične-
ga omrežja še ni urejenega (Radlje ob Dravi, Vuhred, Zg. Vižinga, Sp. 
Vižinga, Dobrava, Vas itd.). Poudarjamo, da gre za gradnjo javnega 

NAJLEPŠE MALO MESTO V 
SLOVENIJI

telekomunikacijskega omrežja in da se bo le-to gradilo pod enaki-
mi pogoji, kot pa če bi to gradilo, katero drugo podjetje. Tako ne bo 
Občina plačnik investicije, bo pa prejemnik odškodnine za morebitne 
služnosti, ki jih bo potreboval investitor.

Občina Radlje ob Dravi

Pred vrati je praznični decembrski čas in velika priložnost za srečan-
ja in skupna druženja. Društvo prijateljev mladina Radlje ob Dravi in 
Občina Radlje ob Dravi tudi letos pripravlja obisk Dedka mraza, ki bo 
obdaril najmlajše.
Dragi starši, vljudno vas prosimo, da otroka, ki je star od enega do 6 
let (rojeni 1.1. 2016 do vključno 31. 12. 2021), prijavite najkasneje 
do 9. decembra s prijavnico, ki jo lahko oddate v Knjižnici Radlje ob 
Dravi ali na Občini Radlje ob Dravi, ali pa pošljete na elektronski nas-
lov: dpm.radlje@gmail.com oz. obcina.radlje@radlje.si 

PRIJAVNICA – DEDEK MRAZ
Ime in priimek otroka:____________________________________
Datum rojstva: __________________________________________
Naslov: (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj) 
______________________________________________________
______________________________________________________

Starš/skrbnik:___________________________________________

Kontakt starša/skrbnika:__________________________________

PODPIS starša/skrbnika___________________________________
S podpisom soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov za pot-
rebe organizacije in dovoljujem fotografiranje za namene promocije.

Občina Radlje ob Dravi

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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IZGRADNJA OPTIKE V OBČINI 
RADLJE OB DRAVI SE PRIČENJA

OBISKAL NAS BO DEDEK MRAZ

SLAVNOSTNI PRIŽIG LUČK



Po covid premoru smo se odločile, da znova objavimo krajši prispe-
vek o delovanju sekcije Nagelj pri Društvu upokojencev in Društvu 
invalidov Radlje ob Dravi.  Sekcija Nagelj ima dve podskupini v eni 
prevladujejo ročnodelske spretnosti vseh mogočih žanrov, v drugi pa 
delujemo klekljarice. V preteklosti smo prirejale večje razstave naših 
izdelkov, zadnji dve leti pa smo začele razstavljati v oknih večnamen-
ske dvorane društva, na Mariborski cesti 26, Radlje ob Dravi. Raz-
stave so tematske ( Božič, Novo leto,  Valentinovo, Velika noč, 1. maj, 
pomlad, poletje, jesen) ali pa posvečene praznikom, kot je praznik 
Občine, Jubilejna obletnica ustanovitve društva in drugo). Razstavl-
jamo izmenično, tako da pridejo na vrsto vsi najboljši izdelki ene ali 
druge sekcije. Trenutno razstavljamo klekljarice s čipkami z jesensko 
tematiko. Vabljeni k ogledu!                                                                                                               

Klekljarice

Zainteresirano javnost obveščamo, da je v Športni hiši Radlje na voljo 
še nekaj prostih terminov v veliki športni dvorani, ki se lahko po po-
trebi razdeli na tri enako velike dele in omogoča igranje nogometa, 
rokometa, košarke, odbojke, badmintona ter drugih športnih zvrsti.  
Možen pa je tudi najem plesne dvorane, ki je primerna za različne 
oblike skupinskih vadb kot so ples, joga, aerobika, karate, judo…
Vabimo vas, da nas kontaktirate preko elektronske pošte sport@skt-
mradlje.si in z veseljem vam bomo podali dodatne informacije.

JZ ŠKTM Radlje ob Drav

KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., obvešča občane 
Radelj ob Dravi , da se bo akcija zbiranja nevarnih odpadkov za omen-
jene lokacije ponovila, zaradi nepravočasnega poslanega obvestila 
o izvedbi akcije.  Akcija bo potekala v sodelovanju s pooblaščenim 
zbiralcem za nevarne odpadke v premični zbiralnici v okviru katere 
lahko občani brezplačno oddajo nevarne odpadke iz gospodinjstev.      

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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Po dveh letih premora lahko ponovno praznično otvorimo vstop v 
veseli december. 
V petek, 2.12.2022, od 15. ure dalje, bo v centru Radelj ob Dravi or-
ganizirana Božična tržnica in slavnostni prižig lučk z Dedkom mrazom. 
Na Božični tržnici se bodo predstavili lokalni ponudniki in društva ter 
javni zavodi, ki bodo ponujali svoje izdelke. Z Božično tržnico nadal-
jujemo uspešni projekt lokalne tržnice, ki smo ga pričeli že v septem-
bru na Radeljskih srečanjih. Tako bo nakupovanje božičnih daril letos 
zares enostavno.
Ob 17. uri sledi uradni program, ki mu bo sledil prižig lučk in Radlje 
ob Dravi bo ponovno zažarelo v topli barvi prazničnih dni.

Občina Radlje ob Dravi

ČIPKE Z JESENSKO TEMATIKO

PROSTI TERMINI NAJEMA 
PROSTOROV V ŠPORTNI HIŠI 
RADLJE

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH 
ODPADKOV - 2022 

OBČINA MIKRO LOKACIJE ODJEMNIH 
MEST

DATUM ČAS

RADLJE 
OB
DRAVI

Remšnik - igrišče pri OŠ
Vas - plato avtob. post.
Radlje - Partizanska ul.
Radlje - parkir. PC Mercator

Torek
22.11.2022

915 - 1000

1030 - 1115

1145 - 1230

1300 - 1345

OPOMBA: akcija zbiranja kosovnih odpadkov je namenje-
na izključno samo gospodinjstvom!

Akciji odvoza kosovnih odpadkov lahko uporabniki oddajo 
IZKLJUČNO kosovne odpadke, med katere NE SODIJO:
• mešani komunalni odpadki in odpadna embalaža, ter papir in 

tekstil
• nevarni odpadki ( barve, laki, razredčila, akumulatorji…. )
• gradbeni odpadki ( beton, opeka, ploščice, izolacija, okna z stek-

lom… )
• salonitna kritina
• silirna folija in izrabljene gume                   

KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.

AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH 
ODPADKOV - JESEN 2022 
- dodatno !

OBČINA MIKRO LOKACIJE 
ODJEMNIH MEST

DATUM ČAS

RADLJE OB
DRAVI Sg. Vižinga - igrišče Havaji 24.11.2022 1100 - 1600

OPOMBA: akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenje-
na izključno samo gospodinjstvom.

Kaj spada med nevarne odpadke ?   
1. akumulatorji, baterije ( avtomobilski in drugi akumulatorji, bat-
erijski vložki )
2. kozmetika ( čistila za lake, kozmetične barve in ličila )
3. barve in laki ( barve, laki, lepila, topila, razredčila - do 15 kg na 
gospodinjstvo )
4. odpadne kemikalije iz gospodinjstev… ( z ostanki onesnaženi 
čopiči, embalaža, krpe… )
5. motorna olja in maziva (  max. 20 l na gospodinjstvo )
6. pesticidi ( insekticidi, ostanki škropiv, zaščitna sredstva za rastline )
7.zdravila ( kreme, tablete in drugo )

KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.


