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V Vuhredu, ulica Pavlič-Smolar in v Radljah ob Dravi, Samostansko 
naselje, se postavlja nova javna razsvetljava. V Vuhredu, natančne-
je od hišne številke Vuhred 85 do Vuhred 87 in Vuhred 123a pa se 
že nahaja obstoječa cestna razsvetljava, ki je v skladu z »Uredbo o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, 
št.81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) ) ter uredbo o spremembah in 
dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja, zato obstoječih svetilk ni potrebno menjati. So pa obstoječi 
kandelabri med seboj oddaljeni cca 50 m do 60 m, zato je predvide-
no, da se v obstoječo razsvetljavo umestijo dodatni novi kandelabri. 
S tem se bo v občini izboljšala prometna varnost in se bo zagotovil 
občutek varnosti  v okolju.

Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi je že od leta 2019 članica mreže Zdravih mest 
in na tem področju tudi aktivno deluje. Do sedaj še ni bilo sprejete 
ustrezne strategije, ki bi področje zdravja urejala in usmerjala. Občin-
ski svet je na oktobrski seji sprejel Strategijo občine Radlje ob Dravi 
v okviru projekta zdrava mesta za obdobje 2022–2026. Strategija je 
bila oblikovana s strokovnim sodelovanjem ZD Radlje ob Dravi, NIJZ, 
ŠENTa, Slovenske filantropije in JZ ŠKTM. Naslavlja štiri prioritetna 
področja: prekomerna prehranjenost otrok, odzivnost v Programu 
Svit,  klopni meningoencefalitis in duševno zdravje. 

PRIČENJAMO S POSTAVITVIJO 
NOVE JAVNE RAZSVETLJAVE

Občina Radlje ob Dravi je občina po meri njenih občank in občanov. 
Zdrav življenjski slog je ena od prvih in najpomembnejših osnov za 
kakovostno bivanje. V zadnjih letih je bilo veliko narejenega za izbol-
jšanje kakovosti življenja naših krajanov in prišli smo do točke, ko se 
morajo ti projekti samo še smiselno povezati. Samo tako se bomo 
lahko razvijali naprej v srečno in uspešno družbo, ki je osnova za kak-
ovostno delovanje vsake Občine.

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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ZA ZDRAVO PRIHODNOST 
OBČINE

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

OBISKAL NAS BO DEDEK MRAZ



Spoštovane občanke in občane Občine Radlje ob Dravi obveščamo, 
da s 1. 12. 2022 uvajamo novo telefonsko številko dežurne službe 
JP KIČ Radlje, d.o.o. za prijavljanje dogodkov in napak na kanalizaci-
jskem omrežju. Dosegljivi smo na telefonski številki 041 80 80 40.
                                                                                               JP KIČ Radlje, d.o.o.

Vljudno vas vabimo 
na Folklorni večer z 
gosti, ki bo potekal v 
večnamenski dvora-
ni Vuhred to soboto, 
26.11.2022, ob 18.uri.
Pridružite se nam! 
Luštno bo. 

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi vas v torek, 29. 
novembra 2022, ob 18.00 uri vabi v dvorec Radlje (Koroška cesta 
68, Radlje ob Dravi) na odprtje občasne razstave Učile smo se za živl-
jenje. 

Jeseni 1950 je v prostorih nacionaliziranega dvorca Radlje začela 
delovati enoletna Kmetijsko gospodinjska šola Radlje ob Dravi. Leta 
1958 so jo preoblikovali v triletno Gospodinjsko šolo, kasneje v dvo-
letno in kot takšna je delovala vse do ukinitve leta 1962. Učenke so 
se izobraževale za poklic kmetovalke, gospodinje in kuharice družbe-
ne prehrane. Prihajale so iz vse Sloveniji in bivale v internatu na šoli 
v dvorcu Radlje. Občasna razstava, ki jo je pripravila višja kustosinja 
Alenka Verdinek, predstavi delovanje šole, učni program, praktični 
pouk, učno prakso na obratih družbene prehrane, učiteljice, šolski in-
ternat in vpetost šole v življenje kraja. V kulturnem programu sodelu-
je Glasbena šola Radlje ob Dravi. Vljudno vabljeni!

Muzej Radlje ob Dravi

Na martinovo soboto, 12.novembra 2022, je v Ormožu potekalo 26. 
tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka 
Štrucla, katerega smo se udeležili tudi člani in članice Mestnega pihal-
nega orkestra Radlje. Na tekmovanju, ki spodbuja kvaliteto izvajanja 
programov zabavne glasbe za pihalne orkestre, smo se predstavili s 
skladbami: Vinko Štrucl: Zlatorog, John Lennon & Paul McCartney, 
prir. Paul Lavender: Beatles gold, Ray Charles, prir. Johnnie Vinson: 
Tribute to Ray Charles. V kategoriji do 34 nastopajočih članov smo 
z 91,00% točk prejeli Zlato plaketo s pohvalo in pokal Vinka Štrucla. 
Na naš dosežek smo izjemno ponosni! Hvala vsem za vašo podporo. 
 

Barbara Srebnik

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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NOVA TELEFONSKA   
ŠTEVILKA DEŽURNE SLUŽBE  
JP KIČ RADLJE, D.O.O.

V VUHREDU JE FAJN

UČILE SMO SE ZA ŽIVLJENJE

TEKMOVANJE V ORMOŽU

Movember je mednarodno gibanje, katerega cilje je osveščanje jav-
nosti o zdravju in boleznih, ki prizadenejo moško populacijo. Člani 
svojo podporo gibanju izražajo z nošenjem brk v mesecu novembru, 
od koder tudi ime. Gibanje se je leta 2003 začelo v Avstraliji in je pre-
raslo v globalno gibanje.
Preprečevanje pojava raka prostate je lahko uspešno z zdravo preh-
rano s čim manj živalskimi maščobami, z več sadja in zelenjave ter z 
redno telesno dejavnostjo. Poleg tega je ključnega pomena zgodnje 
odkrivanje. Pri sumljivih znakih posvet z izbranim zdravnikom ter red-
no pregledovanje ravni PSA.
  Zdravstveno vzgojni center Radlje

MOVEMBER

Folklorna skupina KPD Kovač Lija Vuhred


