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PODPIS POGODBE O SOFINANCIRANJU OPERACIJE 
»KOLESARSKA POVEZAVA RADELJ OB DRAVI Z 
NASELJEM VAS« 
Občina Radlje ob Dravi je v prejšnjem tednu z Ministrstvom za 
infrastrukturo podpisala Pogodbo o sofinanciranju operacije 
"Kolesarske povezave Radelj ob Dravi z naseljem Vas". 
Občina Radlje ob Dravi bo v okviru projekta zagotovila 2,5 
kilometra neprekinjene, varne in udobne kolesarske povezave med 
naseljema Radlje ob Dravi in Vas, od tega bo novogradnje okrog 1,5 
kilometra. Povezava bo omogočila nadaljnje povezovanje občin v 
Dravski dolini z varno kolesarsko povezavo v smeri Občine Podvelka 
ter razvoj zelenega turizma. Pričetek gradnje je določena za leto 
2022, v letu 2023 pa se bodo kolesarji že lahko zapeljali po novi 
stezi. Investicija je ocenjena na 783.536,78 €, sofinanciralo se bo v 
višini 409.000,00 €.
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PRIŽIG LUČK
S prižigom novoletnih lučk v občini Radlje ob Dravi zaznamujemo 
pričetek božično-novoletnih praznikov. Tudi letos zaradi priporočil 
stroke in trenutne epidemiološke situacije ne bomo organizirali 
slavnostnega prižiga lučk, vendar bo naša občina kljub vsemu 
zasijala v praznični podobi. 
Luči bomo prižgali po sledečem vrstnem redu: v petek 3.12. ob 
17.uri v Vuhredu, ob 18.uri v Radljah ob Dravi in na Remšniku dva 
dni kasneje, 5.12. okoli 16.ure.
Novoletno razsvetljavo smo v letošnjem letu še nadgradili in vsem 
želimo veliko prijetnih sprehodov po praznično razsvetljenih poteh.

KS Radlje ob Dravi, Vuhred in Remšnik 

ZAHVALA VSEM PROSTOVOLJCEM
"Prostovoljci so plačani v šestih številkah ... N-A-S-M-E-H."
Gayla LeMaire
Organizacija združenih narodov (OZN) je leta 1985 razglasila 5. 
december za mednarodni dan prostovoljstva. Vse od takrat se 
vlade, OZN ter številne civilnodružbene organizacije pridružujejo 
prostovoljkam in prostovoljcem iz vsega sveta pri praznovanju tega 
pomembnega dne. Pridružujemo se njim tudi mi, v občini Radlje ob 
Dravi. Že od leta 2016 smo imetniki naziva Prostovoljstvu prijazna 
občina, bogata z ljudmi, ki pomembno prispevajo k večji kakovosti 
življenja vseh nas, brez pričakovanja plačila ali zahvale. Želeli bi se 
zahvaliti vsem prostovoljcem in prostovoljkam v naši občini, za vse 
trenutke, ki jih posvečate prostovoljnemu delu in tako ustvarjate 
okolje v katerem je lepše živeti. Vaše delo pomembno dopolnjuje 
dejavnosti različnih ustanov in zavodov ter prispeva k izboljšanju 
življenjih razmer znotraj občine in v družbi nasploh.

PRVA ADVENTA SVEČKA
Adventni čas se tradicionalno prične na četrto nedeljo pred 
božičem. Beseda adventus izvira iz latinščine in pomeni prihod  
- rojstvo Jezusa Kristusa. Z adventnim časom v Katoliški cerkvi 
začenjajo novo cerkveno leto in obeležujejo pričetek neposrednih 
priprav na božič. Zunanja prispodoba tega predprazničnega časa je 
adventi venec. Po domovih in v cerkvah so značilni adventni venci s 
štirimi svečami kombiniranimi v različne izvirne aranžmaje.

Prvo svečko smo pred cerkvijo Sv. Mihalea prižgali to nedeljo. Vsako 
naslednjo bomo prižgali eno svečko več in tako simbolno vam, 
našim občankam in občanom, prenesli dobre želje, saji naraščanje 
luči simbolizira rast dobrega v življenju. 

ZAČETEK DEL NA CESTI KOLAR-RIBIČ
Občina Radlje ob Dravi nadaljuje dela na cestah, za katere si je 
zadala cilj, da se bodo rekonstruirala v letu 2021. Pričela so se 
gradbena dela na cesti Kolar-Ribič. Upamo na ugodne vremenske 
razmere, da se bo investicija lahko uspešno zaključila v čim krajšem 
času. Prav tako se nadaljujejo dela na cestah JP 846121 G1-Hudej-
Podrzavnik-Snežič-Tumpl in JP 846122 Hudej-Podrzavnik ter JP 
846611- Sv. Trije Kralji.
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V zadnjih dveh letih se je še posebej pokazalo kako pomembna 
je skrb za sočloveka in kako neprecenljiv je čas, ki ga nesebično 
namenjate ljudem, ki potrebujejo vašo pomoč. Skozi vaša dejanja 
razvijate vrednote solidarnosti ter pomembno prispevate k 
socialnemu napredku. 

Hvala vam, dragi prostovoljke in prostovoljci!

POTOVANJE NA DRUGI PLANET
V ponedeljek, 22. 11. 2021 smo v vrtcu 
Radlje ob Dravi, v oddelku 7 izvedli delavnico 
z naslovom Potovanje na drugi planet. 

S tem smo obeležili svetovni dan otroka, ki ga 
praznujemo 20.11. 
Delavnica je bila namenjena pogovoru in razmišljanju o otrokovih 
pravicah. Skupaj smo se odpravili na drug planet, ki smo ga 
poimenovali Kufa-Mufa. Igrali smo se z glasovi, poimenovanji in 
na koncu izbrali to ime.
Pogovor je tekel o tem, kaj vse bi vzeli in dali v kovček, če bi odšli 
na drug planet, kjer ni ničesar.
Pripravili sva vrečko z različnimi stvarmi, ki simbolizirajo določene 
pravice (plastenka vode - pravica do pitne vode, lesena hiška - 
pravica do doma, jabolko - pravica do hrane,...) in predmete, ki 
niso nujno potrebni.
Otroci so najprej s tipanjem poskušali ugotoviti, kaj je v vreči. Ko 
so imeli predmet pred seboj, smo iskali pomen le tega. Je nujno, 
da ga vzamemo s seboj? Zanimivo je bilo, da so najprej izbrali tv 
daljinec, kar v teh časih ni čudno. Odrasli in otroci smo odvisni 
od elektronskih medijev, nekaterim je to vsa zabava in razvedrilo. 
Po drugi strani pa predstavlja odvisnost, težave v komunikaciji, 
vzpostavljanju socialnih stikov.
V nadaljevanju so suvereno izbirali med predmeti in izbrali tiste, ki 
so resnično potrebni. Izdelali smo tudi plakat, kjer smo pod sličice 
napisali odgovore otrok. Na koncu smo se posladkali z bonboni.
Otroci so naju z razmišljanjem in odgovori presenetili. Omenili so 
na primer:
Pravica je, da delaš, kot je prav. (Vsi imamo pravice, zato moramo 
ravnati tako, da z zadovoljevanjem svojih pravic ne kratimo pravic 
drugih).

Brigita Tršar, Sonja Čoderl
Vrtec Radlje ob Dravi 

Kako veseli smo lahko in zadovoljni, da smo bili z njim in on z 
nami, ko smo uresničevali ideje, od katerih je bilo veliko njegovih. 
Ponosni smo spremljali tudi njegov poklicni spon, od člana društva, 
predsednika društva, podpredsednika ter njegov magisterij ob 
vlogi dolgoletnega županstva občine Radlje ob Dravi, poslanca 
DZ republike Slovenije. Društvo je vselej imelo in še ima njegovo 
podporo, njegovo idejnost, zaslombo in prav zavoljo tega, 
njegovega prostovoljnega dela, ki nam ga je podarjal v svojem 
prostem času delovalo suvereno, uspešno, usklajeno. Vselej je 
znal in zna objektivno sprejemati ideje članstva, svetovati, tudi 
predstavljati društvo v kraju, izven njega in tudi preko meje. Zna 
biti tudi kritičen, dosleden, skratka ta pravi med članstvom kadar je 
treba.

Upravni odbor TD Radlje s svojim članstvom meni, da Mag. Alan 
Bukovnik zasluži posebno priznanje za prizadevno prostovoljno 
delo v naši turistično društveni organizaciji in vemo, da bo tudi 
ponosen nanj.

TD Radlje ob Dravi

PRIZNANJE TZ SLOVENIJE
Ni bilo mogoče na svečanejši način podeliti priznanje za 
prizadevno prostovoljno delo Turistične zveze Slovenije našemu 
županu mag. Alanu Bukovniku s strani TD Radlje, ki je bilo 
predlagatelj tega.
Storili smo to tako po svoje z obiskom, saj smo v društvu 
hvaležni  za njegovo dolgoletno članstvo, njegove ideje in 
podporo ter sodelovanje. Iskreno mu čestitamo!
Zakaj to vidno priznanje našemu Županu, naj pove mnenje TD 
Radlje:

Nadebudni mladenič , poln idej in prirojene skrbi za naš kraj Radlje 
ob Dravi se je pred več kot dvajsetimi leti priključil v članstvo TD 
Radlje, v eno najstarejših društev v našem kraju in tudi v Sloveniji ( 
1903 ). Mlad, poln navdiha, diplomiranec  Agronomske fakultete, 
ki mu je bila že v mladosti in dušo vsajena skrb za okolje, lepoto 
narave in seveda našo kulturno dediščino, je prav z nami pričel 
svojo plodno kariero.

VABILO 
V sklopu Projekta pomoči mladim v občini Radlje ob Dravi vas 
ekipa Marenberškega mladinskega lokalnega sveta in strokovna 
izvajalka projekta, geštalt psihoterapevtka
as. Martina Vajs, mag. pth., vabimo, da se udeležite našega 
druženja in delavnic, ki jih s podporo Občine Radlje ob Dravi 
izvajamo v tem vikendu. Aktivnosti bodo potekale v GALERIJI 
KNJIŽNICE Radlje ob Dravi.
SOBOTA, 4. 12. 2021
12h – 15h • Kreativno – izkustvena delavnica: SANJE in njihov 
pomen
16.00h – 16.30 • Kratka vaja za sproščanje: Sprehod čez telo
17h – 18.30 • Predavanje: Kaj je psihoterepija? 
19.00 • Ogled filma Die Welle (slv. Val)  z diskusijo po ogledu filma

NEDELJA, 5. 12. 2021
10h – 12h •  Interaktivno predavanje: Vpliv čustev na telo
13h – 15.30 • Izkustvena delavnica: Vaja osredotočanja na telo in 
raziskovanja pomena

Obvezne so predhodne prijave na delavnice in predavanja, saj je 
število mest omejeno. Vabljeni po nove izkušnje!

Spremljajte nas tudi na spletu!
www.mladiradlje.si
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