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POROČANJE O IZVAJANJU SOFINANCIRANIH 
PROGRAMOV ŠPORTA 
Na podlagi 12. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanci-
ranje letnega programa športa v občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 
1/2016, 27/2016 in 7/2018) ter Pogodbe o sofinanciranju progra-
mov športa v Občini Radlje ob Dravi so društva, ki so bila uspe-
šna pri prijavi na razpis za sofinanciranje programov športa za leto 
2019,  dolžna Komisiji za vrednotenje programov športa, poročati 
o izvedbi in realizaciji programov.

Na spletni strani občine so objavljeni obrazci, ki jih oddajte najka-
sneje do 10. 12. 2019 na naš naslov oz. jih pošljite na elektronski 
naslov: obcina.radlje@radlje.si 

Občina Radlje ob Dravi 

MEDNARODNA KONFERENCA VZGOJA ZA 
LJUBEZEN DO DOMOVINE IN DRŽAVE
Konferenca je potekala na državni praznik na dan Rudolfa Maistra, 
23. novembra 2019, v Radljah ob Dravi. Organiziralo jo je Društvo 
katoliških pedagogov Slovenije. Po kulturnem programu, ki so ga 
pripravili učenci OŠ pod vodstvom ge. Simone Svanjak in ge. Lucije 
Bivšek, so navzoče pozdravili: predsednica DKPS ga. Marija Žabjek, 
ravnatelj OŠ mag. Damjan Osrajnik, župan občine Radlje ob Dravi 
mag. Alan Bukovnik ter predsednik Evropske zveze katoliških učite-
ljev SIESC g. Wolfgang Rank. 
V dopoldanskem delu so navzoče pedagoške delavce iz celot-
ne Slovenije s svojimi predavanji nagovorili vabljeni predavatelji: 
g. Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Slovenije, g. Pawel 
Czerwinski, veleposlanik republike Poljske v Sloveniji, dr. Valentin 
Inzko,  visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Herce-
govini, ga. Sara Bevc Jonan, begunka iz Iraka, ki že deset let živi in 
dela v Sloveniji kot socialna delavka, prevajalka in mediatorka na 
področju pomoči beguncem, dr. Silvo Šinkovec, direktor inštituta 
Franca Pedička, dr. Borut Holcman, profesor na Pravni fakulteti v 
Mariboru, ddr. Verena Perko, arheologinja in raziskovalka, dr. Jurij 
Kunaver, geograf in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Predava-
telji so izpostavili nujnost zavedanja lastne identitete, ohranjanja 
naravne in kulturne dediščine ter pomembnost odgovornega in 
aktivnega državljanstva.
V popoldanskem delu so učitelji in vzgojitelji v petih tematskih sku-
pinah predstavili več kot 50 strokovnih člankov, ki so temeljili na 
praktičnem delu in izkušnjah z mladimi. Prispevki dopoldanskega 
in popoldanskega dela so zbrani v zborniku na 480 straneh. 
Kot so poudarili udeleženci, je bila konferenca edinstven dogodek 
in pomeni velik prispevek k domovinski vzgoji, ki bi se moral po 
mnenju številnih udeležencev dogajati redno in že dolgo.

Branka Roškar

OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO       
Občina Radlje ob Dravi je na Svetovni dan otrok, 20. novembra 
2019, ko se je praznoval že 30. rojstni dan Konvencije o otrokovih 
pravicah, skupaj s Slovensko fundacijo za Unicef, organizirala dru-
ženje z otroki na Občini Radlje ob Dravi.

Druženje je potekalo pod temo, v kakšnem svetu in lokalni skup-
nosti si želijo otroci odraščati. Sedem sodelujočih otrok je izposta-
vilo predvsem neodobravanje nasilja (predvsem v video igricah, 
med sovrstniki in nasilja v svetu) in neodgovorno ravnanje z našim 
okoljem (preveč odpadkov, nečist zrak in uničevanje narave). 

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi njihovega mišljenja so obi-
skali posamezne referente v njihovih pisarnah, kjer so jim le-ti raz-
ložili, predstavili in pokazali svoje delo. 

Otroci so nam narisali slike, ki jih bomo pri nas tudi razstavili.

    Občina Radlje ob Dravi

Vabljeni v sredo, 11. 12., ob 17.00 v  dvorano hostla Radlje na pre-
davanje Izštekani najstniki in starši, ki Štekajo. Predavala bosta Le-
onida Mrgole in dr. Albert Mrgole.
Trenutno zelo priljubljena predavatelja, Leonida in dr. Albert Mrgo-
le, sta starša štirih odraslih otrok. Preko 15 let delujeta v
psihoterapevtski praksi. Starši imajo radi zlasti njun preprost način, 
ko na konkretnih zgodbah in primerih pokažeta, kako ohraniti stik
z otroki in starševsko moč v vsakdanjih domačih situacijah. Čar nju-
nih predavanj so konkretne in uporabne zgodbe iz življenja,
kjer brez olepševanja pokažeta stvari, kakor so v resnici. 



OBVESTILO
spoštovani obveščamo vas, da bo zaradi priprav prireditvenega 
prostora in izvedbe prireditve »Prižig prazničnih lučk« začasna 
popolna zapora javne poti JP št. 846761, Tima – Mariborska cesta 
(parkirišče pri stavbi Center Radlje), v času od 5.12.2019 od 16. ure 
do 6.12.2019 do 22. ure. 

Prav tako vas obveščamo, da bo dne 6.12.2019, med  17. in 22. uro, 
zaradi izvedbe prireditve »Veseli december«, začasna popolna za-
pora občinske ceste, LC št. 346431 – Koroška cesta, in sicer v dolžini 
parkirišča pred lokalom Gold pub Radlje.

OBISK NAJSTAREJŠE OBČANKE
V četrtek, 28. novembra je svoj 100. rojstni dan praznovala  najsta-
rejša občanka Občine Radlje ob Dravi, gospa  Marija Gutenberger. 
Ob tej priložnosti jo je v Domu Hmelina obiskal in čestital župan 
mag. Alan Bukovnik. Voščilu so se pridružili tudi člani Društva 
upokojencev Radlje ob Dravi.

Gospe Mariji želimo  vse dobro predvsem pa veliko zdravja. 

Občina Radlje ob Dravi

PRIJAVNICA - DEDEK MRAZ
Ime in priimek otroka

Datum rojstva

Naslov: (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)

PODPIS starša/skrbnika

S podpisom soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov 
za potrebe organizacije in dovoljujem fotografiranje za 
namene promocije.

OBISKAL NAS BO DEDEK MRAZ
Dragi starši, tudi letos pride na obisk dedek Mraz, zato vas 
vljudno prosimo, da otroka, ki je star od enega do 6 let (rojeni 
1.1.2013 do vključno 31. 12. 2018), prijavite najkasneje do 6. 
decembra s prijavnico, ki jo lahko oddate v Knjižnici Radlje ob 
Dravi ali na Občini Radlje ob Dravi, in sicer v sprejemni pisarni št. 
309 (III. nadstropje).

Možnost oddaje prijavnice bo tudi v petek, 6. 12. 2019 na stojnici 
Dpm Radlje in Knjižnice Radlje ob Dravi, na slavnostnem prižigu 
lučk.

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV V DOMU 
HMELINA       
Pred nami je december, ki prinaša kratke, hladne dneve in dolge 
temne noči. V nas se prebuja potreba po svetlobi luči in toplini. 
Potrebujemo bližino tistih, ki jih imamo radi ter se skupaj z njimi 
pripravljamo na praznike, ki prihajajo. Svetlobo in toplino so na 
novembrsko nedeljo v naš Dom prinesli tudi člani verske skupine 
Vera in luč. Čas, ki so ga darovali za nas in naše stanovalce, je tudi 
v njih prižgal plamen zadovoljstva. Skupaj smo izdelovali adventne 
venčke, prepevali ter s pogovorom spletali prijateljstva. Preživeli 
smo lepo popoldne, skupna maša in blagoslov venčkov pa sta na 
koncu zaokrožila doživeto dogajanje v tem dnevu. Pri izdelovanju 
venčkov so nam v zadnjih novembrskih dneh pomagali tudi otroci 
iz Osnovne šole Muta. Nekaj pa so jih stanovalci naredili kar sami. 
Nastali so čudoviti izdelki. Vsak zase izžareva lepoto ter vabi oči, da 
se jih dotaknejo. Hvala vsem in vsakemu posebej.

Monika Šantl Auberšek, Dom Hmelina

    Občina Radlje ob Dravi
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