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OBISK REPORTAŽNEGA AVTOBUSA RADIA1 V 
RADLJAH IN ODPRTA VRATA RADIA RADLJE
Ob zaključku Radeljskih srečanj ter Hmeljarskega likofa bo v nedeljo, 30. 
septembra 2018, gostoval reportažni avtobus Radia 1. Program Radia 1 
bo iz mobilnega studia oddajal v živo s prireditve, in sicer med 10. in 15. 
uro. V tem času si boste obiskovalci lahko ogledali reportažni avtobus 
Radia 1 in spremljali oddajanje progama v živo. Prav tako bo vrata odprl 
tudi studio Radia Radlje. Regionalno uredništvo že od 4. maja dela v dru-
gem nadstropju občinske stavbe na Mariborski cesti 7.
Novice iz Zgornje Dravske doline lahko poslušate na frekvencah 89,5, 
93,5 in 95,9 MHz od ponedeljka do petka zjutraj ob 6.30, 7.30, 8.30 in 
9.30 ter v popoldanskih terminih ob 14.30, 15.30, 16.30 in 17.30.

Občina Radlje ob Dravi 

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV OBČINE RADLJE 
OB DRAVI
Vljudno vabljeni, da se udeležite srečanja starejših občanov Občine 
Radlje ob Dravi, ki ste dopolnili 70 let ali več. Srečanje bo v soboto,  
13. 10. 2018, ob 10. uri v Športni hiši Radlje ob Dravi.
PRIJAVE: Prosimo vas, da se na srečanje prijavite najkasneje do srede, 
10. oktobra 2018, osebno z izpolnjeno spodnjo prijavnico, v pisarni 309, 
v III. nadstropju prostorov občine ali na tel. št. 040 483 700 (Suzana Sku-
tnik) v času uradnih ur. Na eno prijavnico se lahko prijavi več članov. 
Po kulturnem programu in skupnem kosilu bomo ta dan preživeli ob pri-
jetnem klepetu in zabavi.

Veselimo se srečanja z vami!
Krajevna skupnost Radlje ob Dravi

NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI

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

POT PO MEJAH OBČINE
Nudimo vam novo priložnost – možnost, da obhodite mejo naše občine. 
Pot je dolga skoraj 92 km, razdeljena v 22 etap, na katerih je 16 kontro-
lnih točk. V pomoč vam bodo vodnik, dnevnik in karta poti. Ker pa je to 
pohodna učna pot, vas na zadnji strani karte čaka pomoč ter usmeri-
tev za dodatno učenje in uživanje na njej. Na poti vam bodo v pomoč 
markacije, občasno pa se boste srečali z našim »pohodnikom«, ki vam 
bo pokazal pravo smer. Pot je namenjena predvsem otrokom, družinam, 
zlahka pa jo boste po etapah prehodili tudi vsi ostali. Veliko zanimivega 
in lepega boste srečali in spoznali na poti, ki vodi mimo zgodovinskih, 
kulturnih in naravnih zanimivosti, če omenimo samo posebna drevesa. 
Šli bomo tako po Pohorju kot tudi Kozjaku, malo tudi v Avstrijo in sosed-
nje občine, mimo 44 cerkva, kapelic, križev ali drugih znamenj, preko 
Drave – no, prav vsega pa ne smemo izdati. Ideja in smisel poti sta, da naj 
različne meje ne ločujejo, temveč povezujejo in bogatijo.
Svečana otvoritev poti bo v soboto, 29. 9. 2018, ob 12. uri pred knjižni-
co in mestno kavarno. Po slovesnosti se bomo pohodniki odpravili na 
krajši pohod in prehodili 1. etapo. Pridite na otvoritev in se udeležite 
prvega pohoda, na vseh naslednjih pa vam JZ ŠKTM Radlje, Planinsko 
društvo Radlje in Občina Radlje ob Dravi želimo varen korak in veliko le-
pih doživetij. 

Franc Glazer za Planinsko društvo Radlje

PRIJAVNICA

Prijava na srečanje starejših občanov Občine Radlje ob Dravi, v 
soboto, 13. 10. 2018.

Ime in Priimek

Naslov

Podpis



 DATUM                       URA ORGANIZATOR KRAJ PRIREDITVE DOGODEK
Četrtek,  
27. 9. 2018 10.00 Občina Radlje ob Dravi Športna hiša Radlje Srečanje župana z upokojenci in 

invalidi

19.00
Koroški pokrajinski muzej in 
Kultur- und Museumsverein 
Eibiswald

Lerchhaus, Eibiswald 82, 
8552 Eibiswald/Ivnik, 
Avstrija

Odprtje razstave Novi začetki po 
1. svetovni vojni v deželi ob meji: 
1918–1925

Petek,  
28. 9. 2018 18.00 Občina Radlje ob Dravi Dvorana hostla Slavnostna seja Občinskega sveta 

Občine Radlje Ob Dravi

Sobota,  
29. 9. 2018

10.00 ŽOK Radlje Športna hiša Radlje Ženski turnir v dvoranski odbojki 
odprtega tipa

 ODPOVEDANO! RD Radlje Območje ribnika Reš 60. obletnica RD Radlje
12.00 MKD Drava Keglbar in Bajta Radlje Keglanje za pokal mesta Radlje
12.00 PD Radlje Stavba Center Radelj Otvoritev poti »Po mejah občinah«

14.00 ŽOK Radlje Športna hiša Radlje Ženski turnir v dvoranski odbojki 
odprtega tipa

 17.00 Bowling klub Bajta Bajta Turnir v bovlanju za prvaka 
Radeljskih srečanj

Nedelja,  
30. 9. 2018

6.30 JZ ŠKTM Radlje Območje Centra Radelj "Šmihelski sejem"

11.00 PD Radlje ob Dravi Spremljajte obvestila 
planinskih društev Koroška planinska pot

10.00 Kolesarski klub Vuhred Na parkirišču 
Mercatorja

Kolesarski vzpon Vuhred - Sv. Anton 
- Vuhred

10.30 Župnija Radlje ob Dravi Cerkev Sv. Mihaela Slavnostna maša
10.30 (pred 
slavnostno mašo) Društvo strelcev z možnarji Nad Župankom Streljanje z možnarji

14.00 TD Radlje ob Dravi / JZ ŠKTM 
/ Občina Radlje ob Dravi Center Radelj 31. hmeljarski likof

»SPREHOD ZA SPOMIN« V DOMU HMELINA
V Domu Hmelina Radlje ob Dravi že vrsto let z različnimi aktivnostmi 
pomagamo pri soustvarjanju demenci prijaznega okolja, zato tudi ob 
svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni organiziramo  »Sprehod za spo-
min« ter tako o demenci osveščamo ljudi v lokalnem okolju. Sprehod 
smo pripravili tudi letos. Zbrali smo se v parku doma, se okrepčali s ča-
jem, kavo in pecivom in si nadeli kape z napisom »Sprehod za spomin«.  
Otrokom iz Vrtca Radlje ob Dravi pa smo razdelili zastavice z istim napi-
som. Skupaj smo se odpravili do centra Radelj, kjer so se nam pridružili 
ljudje iz lokalnega okolja. Na stojnicah smo izvajali meritve srčnega utri-
pa, krvnega tlaka in sladkorja. Obiskovalci so prejeli koristne informacije, 
na voljo jim je bila tudi literatura o demenci. Otroci so nam ob druženju 
pobarvali ročno narejeno igrico »spomin«, ki jo bodo ob obisku v domu 
skupaj s stanovalci tudi preizkusili. Po sprehodu smo imeli skupno kosi-
lo. Ob spoznanju, da o bolezni vemo več, smo zaključili druženje. Odziv 
sodelujočih, mimoidočih in obiskovalcev je bil pozitiven, zato bomo s 
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tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali in z osveščanjem odkrivali temne sen-
ce bolezni, ki se prikrade kot tat in nam vzame nekaj, kar vsem največ 
pomeni – samostojnost in neodvisnost. Hvala vsem, ki ste se udeležili 
dogodka in skupaj z nami oblikovali demenci prijazno okolje.  

Monika Šantl Auberšek, Dom Hmelina d.o.o.

RAZSTAVA BAROČNEGA KOVAŠTVA 
V sodelovanju z JZ ŠKTM Radlje ob Dravi sem v prostorih 
MMKC pripravil razstavo baročnega kovaštva. Veseli me, da 
sem lahko izdelke predstavil v svojem rodnem kraju. Zahva-
ljujem se JZ ŠKTM Radlje ob Dravi za vso pomoč pri izvedbi 
razstave, ki je bila odprta od 14. do 21. septembra 2018.

Rajmond Poročnik


