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PODPISALI POGODBO O USTANOVITVI 
PARTNERSTVA ZA POHORJE
Župani devetnajstih štajerskih in koroških občin (Dravograd, Ho-
če-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Mislinja, Muta, Oplo-
tnica, Podvelka, Rače-Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, 
Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, 
Slovenske Konjice, Vitanje, Vuzenica in Zreče), trije ključni 
turistični ponudniki (Unitur, Marprom in VABO) in predstavni-
ki šestih razvojnih oziroma turističnih organizacij iz obeh regij 
(MRA, RRA Koroška, Razvojna agencija Savinjske regije, RIC Slo-
venska Bistrica, LTO Rogla – Zreče, GIZ in Zavod za turizem Maribor 
– Pohorje) so v četrtek, 12. decembra, na Rogli slovesno podpisali 
pogodbo o ustanovitvi Partnerstva za Pohorje. 
Združeni bodo začeli usklajevati cilje in projekte z namenom ustva-
riti zeleno destinacijo z evropsko uveljavljeno tržno znamko. 
S sodelovanjem tudi drugih deležnikov na nacionalni ravni pa 
bomo lahko izboljšali ter pospešili razvoj potrebne infrastrukture, 
ki bo Pohorje kot zeleno destinacijo približal drugim podobnim 
destinacijam v razviti Evropi.
Koordinatorica Partnerstva bo Mariborska razvojna agencija. 

Občina Radlje ob Dravi

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV        
Čeprav nas snežna pravljica še ni obdarila, je v zraku občutiti nekaj 
čarobnega, nekaj, kar ob tem iztekajočem se letu pričara vonj po 
praznikih, po druženju, družini, po stiskih rok … 
Tako je ta čarobnost za nekaj časa spremenila šolo Radlje ob Dravi 
v Božičkovo vas in v torek, 10. decembra, priredila božično-novo-
letno prireditev za šolo in kraj. Sedem očarljivih in zelo marljivih 
škratkov je namreč dobilo Božičkovo pismo, da letos božiča ne bo, 
ker še ni pravega vzdušja. A škratki se niso kar tako predali in na 
pomoč so priklicali vse svoje prijatelje. Tudi sami so postorili vse, 
da bi »božičkomer« poskočil in pričaral najvišjo stopnjo božičnega 
vzdušja. Prebrali so vsa pisma in želje otrok, okrasili mesto, pre-
izkusili so vse igrače, obiskali vse v vasi in spekli najbolj slastne in 
mamljive piškote. In ker so škratki res pravi škratki in nikogar niso 
pustili na cedilu, so jim priskočili na pomoč očarljiva pevka in solist 
ter kar trije pevski zbori in šolski ansambli, pod vodstvom gospe 
Simone Svanjak, in plesne skupine pod vodstvom gospe Lucije 
Bivšek in gospe Tatjane Sušek. Vzdušje je bilo res kmalu čarobno 
in tudi Božiček ni več zdržal in ves zadovoljen je naznanil, da tudi 
letos božič bo, saj so ga otroci z marljivim delom in pravim prija-
teljstvom prepričali, da si ga zaslužijo.
Le želimo si lahko čim več takšnih božičnih pravljic, da nam olepša-
jo predpraznične dni in dajo temu prazniku pravi pomen.
Hvala vsem učencem, mentorjem in obiskovalcem, ki ste postali 
del te pravljice.

Mentorica recitacijskega krožka:
Hilda Ferk

 

VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV        
V prazničnem mesecu decembru smo strokovne delavke vrtca in 
šole Vuhred v sodelovanju s KS Vuhred za naše najmlajše in druge 
obiskovalce pripravile igrico Volk in sedem kozličkov. V prijetnem 
vzdušju in polni Večnamenski dvorani Vuhred smo jo odigrale 12. 
decembra. Ob koncu so vse zbrane pričakali čaj in piškoti, ki so jih 
spekli vrtčevski otroci skupaj s kmečkimi ženami iz Vuhreda.

Strokovne delavke vrtca in šole Vuhred
 



JAVNO OPRAVIČILO
Župan Alan BUKOVNIK se Alenki HELBL in Luciji MLINARIČ javno 
opravičujem za besede, ki sem jih izrekel na seji Sveta Krajevne 
skupnosti Radlje ob Dravi, dne 20. 11. 2019, ko sem dejal, da je 
Alenka Helbl svetnici KS Radlje ob Dravi, Luciji Mlinarič, če bo gla-
sovala proti razrešitvi Dominike Karlatec, obljubila delo v policiji.

Alan BUKOVNIK

                                                        

POVABILO 

   “ŽIVE JASLICE NA IGRIŠČU DOBRAVA” 

 

V NEDELJO, 22. 12. 2019, ob 17. uri 
             Noben večer ni tako prijeten in ni ga večera, ki bi premogel toliko            
                         domačnosti, kot ravno predbožični večer. 

            Oglejte si, kaj se je na božični dan dogajalo pred nekaj več  
kot dva tisoč leti … 

                                      Vabimo vas k podoživljanju Jezusovega rojstva. 

                                                            BREZ VSTOPNINE! 

                                                                  VABLJENI! 

 
                                                                     KŠTD Dobrava 

 

VABILO 
Župnija Remšnik in Oberhaag vabita prijatelje in pohodnike sv. 
Pankracija na 2. mednarodni predbožični nočni pohod k cerkvi sv. 
Pankracija, ki bo v soboto, 21. decembra 2019, ob 19. uri. 
Program pohoda:
Zbirališče bo od 18. do 18.30 zvečer pri zadnji kmetiji »Prater« 
na Radelci, p. d. Mravljak in v Gasthaus Legat, p. d. Wuchnig v 
Avstriji, ob 18 uri.
Ob 19 uri bo skupna dvojezična sv. maša v cerkvi sv. Pankracija, 
nato pa predpraznično druženje ob toplem čaju in kuhanem vinu.
Pohod bo z baklami!
Slovesno bogoslužje bosta vodila župnika g. Jože Motaln z 
Remšnika in g. Josef Klobasa iz Oberhaaga.
Vljudno vabljeni!
                                                                                                                           
Župnija Remšnik   
Župnik: Jože Motaln
Duh. pomočnik.: dr. Vinko Potočnik

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

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105  
Odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 | Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 | Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911

info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40 | Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča: Toni Potnik - 040 596 939


