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Občina Radlje ob Dravi

SILVESTROVANJE 
Občina Radlje ob Dravi vas vabi na SILVESTROVANJE NA PROSTEM, ki bo na parkirišču 

Mladinskega kulturnega centra s Hotelom Radlje ob Dravi, med 23. in 1. uro. 
Za dobro vzdušje bo poskrbel ansambel STIL5, ki obljublja, da se bomo odlično 

zabavali.  Naj bo vstop v novo leto nekaj posebnega, zato se nam pridružite tudi ob 
kozarcu kuhanega vina. Z lepimi željami vas bo v novo leto pospremil 

župan Alan Bukovnik. 
Vljudno vabljeni!

DONACIJA
Bliža se čas, ki ga vsak otrok nestrpno 
pričakuje vse leto. Prihaja čas praznikov, 
ko nas obiščejo dobri možje in imajo za 
vsakega nekaj. To obdobje marsikateri družini 
(staršem) predstavlja veliko stisko, saj si ne 
morejo privoščiti daril, ki si jih želijo njihovi 
otroci.
Veliko posluha za problematiko staršev, ki 
jim življenje namenja manjši kos kruha, 
je pokazala Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Radlje ob Dravi. Odločila se je, 
da namesto poslovnih daril denar nameni 
za darila otrokom iz rejniških in socialno 
ogroženih družin. Predsednik  Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Radlje ob 
Dravi Blaž Cvar je na srečanju v soboto, 30. 
novembra 2013, direktorici Centra za socialno 
delo Radlje ob Dravi Mirjani Popijal predal 
donacijo v vrednosti 500 EUR.
Omenjeno dejanje je dokaz, da je medsebojna 
pomoč na našem območju še vedno 
prisotna. Da bi osrečili še več otrok, lahko 
tudi vi prispevate k nakupu daril. Pri tem se 
obrnite na Center za socialno delo Radlje 
ob Dravi. Hvaležni bomo za vsak vaš vzgib 
dobrodelnosti.

Mirjana Popijal, direktorica CSD Radlje ob Dravi

RADLJE OB DRAVI OTROkOM PRIJAZNO 
UNICEF-OVO MESTO
UNICEF Slovenija od leta 2002 po mestih v Sloveniji širi mednarodni projekt Otrokom prijazno 
UNICEF-ovo mesto, s katerim spodbuja odgovorne akterje v lokalni skupnosti k večjim in 
raznovrstnejšim dejavnostim za dobro otrok, za uresničevanje njihovih pravic in za ustvarjanje 
možnosti za njihovo sodelovanje v skupnostnem življenju. V mrežo Otrokom prijazno UNICEF-
ovo mesto se vključujejo mesta iz več kot 40 državah sveta. V Sloveniji projekt poteka v Novi 
Gorici, Rušah, Piranu, Ljubljani, Velenju, Mariboru, Trbovljah, Domžalah, Kamniku in Zagorju 
ob Savi. V petek, 6. decembra pa se je v mrežo pridružilo še Radlje ob Dravi.  
Župan Občine Radlje ob Dravi, Alan Bukovnik in izvršni direktor Slovenske fundacije za 
UNICEF, Tomaž Bergoč sta v petek na slovesni prireditvi podpisala Pogodbo k izvedbi projekta  
»Radlje ob Dravi otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto«. Tako se je občina Radlje ob Dravi 
pridružila v Sloveniji kot enajsto mesto, ki si je pridobilo ta odgovoren naziv. 
Pred pridobitvijo naziva smo že aktivno delali na projektu. Imenovali smo komisionarko – kot 
lokalno vodjo projekta in delovno skupino, pripravili smo Analizo položaja otrok v Občini 
Radlje ob Dravi in skrbno že pripravljamo Akcijski načrt za izboljšanje položaja otrok
Po podpisu pogodbe je župan Alan BUkOVNIk sprejel UNICEF-ovo zastavo, ki mu jo je predal 
direktor Občinske uprave Občine Zagorja ob Savi, Rudi Medved.
Za glasbeno popestritev je poskrbel Pevski zbor OŠ Radlje ob Dravi, pod vodstvom Simone 
Svanjak,plesna skupina Osnovne šole Radlje ob Dravi, pod vodstvom Tatjane Sušek ter Matic 
Kavcl in Estera Vidakovič Hari iz Glasbene šole Radlje ob Dravi.
Ob koncu nam je Antonija Račnik spregovorila o svojih prizadevanjih in izkušnjah za 
spodbujanje lepšega življenja otrok, saj je vrsto let bila učiteljica v radeljskem okolju. Poklicno 
pa se je z otroki ukvarjala 37 let.



20.12.2013, ob 19h 
cerkev Sv. Jurija na Remšniku

VSTOPNINE NI,
prostovoljni prispevki bodo namenjeni
malemu borcu Vidu, ki je zaradi prezgodnjega 
rojstva močno gibalno oviran.
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   NOVOLETNO - 
DOBRODELNI KONCERT  

Marenberškega mladinskega kulturnega centra 
Radlje ob Dravi 

 

Nastopili bodo 

Mešani pevski zbor ROSIKA 
Lovrenc na Pohorju 

in 

Dekliški pevski zbor AGLAJA 
Radlje ob Dravi 

 

Koncert bo v SOBOTO, 14. 12. 2013 ob 19.30 uri      
v veliki dvorani Marenberškega kulturnega centra  

Radlje ob Dravi 
 

                 ZBIRAMO PROSTOVOLJNE PRISPEVKE ! 

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

kULTURNO DRUŠTVO RADLJE 
VABI NA

drugo predstavo za gledališki abonma 
in izven: kANDIDAT ZA VAMPIRJA – 

kUD REPORTER MILAN V SOBOTO, 14. 
decembra 2013, OB 18.00, kulturni dom 

Radlje
Šesta predstava Kulturno umetniškega 

društva Reporter Milan prinaša skrivnosti 
iz življenja mariborskih Vampirjev, ki se 
srečujejo z vsakodnevnimi težavami in 
so pred izumrtjem. Zato so organizirali 
avdicijo za nove člane. A vse ne gre po 

načrtih. 80 minut smeha in zabave. Igrajo: 
Dejan Vedlin, Matjaž Šalamun – Šalca, Tine 

Križanič – Tinček. 
Informacije, rezervacije: 040 741 242 – 

PETRA, 070 874 746 – IVANKA

BOwLINg CENTER 
BAJTA RADLJE TUDI 
LETOS ORgANIZIRA 
(PRED)NOVOLETNI 

PLES
v soboto, 28. 12. 2013, ob 20. uri

z duom Playa, odličnim menijem in 
nastopom plesnih gostov Mitje grudnika 
in Urše Tomažič, državnih podprvakov v 

latinsko ameriških plesih.
Prireditev je priložnost, da se ob dobri 

hrani in plesu sproščeno predate družbi 
svojih prijateljev.

Prijavite se lahko do srede, 25. 12. 2013, 
oziroma do zasedbe prostih mest. kličite 
v BC Bajta na 08 205 26 90 ali na 031 370 

864 (Vlasta).
Vabljeni!

ŠPORTNO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI, 
NOgOMETNA ŠOLA RADLJE in Javni zavod ŠkTM 

Radlje VABIJO NA TURNIR kADETOV U – 17
Vabimo vas, da se z ekipo dečkov U – 17 (igralci 
letniki 1997 in mlajši) udeležite turnirja, ki ga 
organizira Nogometna šola Radlje v nedeljo, 
15. decembra 2013, v ŠPORTNI HIŠI RADLJE s 
pričetkom ob 9. uri.
Igralo se bo po sistemu 4 + 1, ekipa lahko šteje 
največ 10 igralcev.
Začeli bomo zjutraj s predtekmovanji v skupinah. 
Sistem tekmovanja bomo prilagodili številu 
udeležencev.
Nagrade:
•  pokal za 1., 2., 3. in 4. mesto,
•  pokal za najboljšega igralca,
•  pokal za najboljšega vratarja.

Pred začetkom turnirja bodo vse prijavljene ekipe 
po e-pošti prejele razporede s pravilnikom turnirja 
in ostalimi informacijami .

ŠPORTNI POZDRAV!
NOgOMETNA ŠOLA RADLJE, vodja Bojan kUS

PLESNE VAJE V 
BOwLINg CENTRU 

BAJTA
V Bowling centru Bajta v januarju 2014 
nadaljujemo z organizacijo začetnih in 

nadaljevalnih plesnih tečajev z razširjeno 
ponudbo:

1. Tečaj standardnih in latinskoameriških 
plesov (fokstrot, čačača, samba, rumba, 

angleški valček, disko foks idr.), 
2. Tečaj domačih plesov (domača polka, 

rock polka, pop polka, valček na več 
načinov), 

3. Tečaj za mladoporočence in 
4. Tečaj za zaključene družbe (dogovor 

glede izbora plesov s skupino). 
Vsi, ki bi radi izpopolnili svoje plesno 

znanje, pridite v Bowling center Bajta v 
soboto, 3. januarja 2014, ob 16. uri na 

prijavo in dogovor o urniku vašega tečaja, 
lahko pa se prijavite tudi po telefonu na 

031 370 864 (Vlasta). 
Vabljeni!

PREDBOžIčNI kONCERT
Vokalna skupina Remšnik vabi na 
predbožični koncert, ki bo 20. 12. 2013 
ob 19. uri v cerkvi sv. Jurija na Remšniku. 
Vstopnine ni, prostovoljni prispevki bodo 
namenjeni malemu borcu Vidu, ki je zaradi 
prezgodnjega rojstva močno gibalno oviran.

VABILO
Mešani pevski zbor upokojencev in 

invalidov MAVRICA iz Radelj ob Dravi 
prireja v ponedeljek, 16. decembra 
2013, ob 16.30 uri, že tradicionalni 

samostojni božični koncert v avli doma 
starostnikov Hmelina.

gostje: Folklorna skupina kUD Lije 
kovač iz Vuhreda, harmonikar Marijan 
Valenti in Simona Svanjak, spremljava.

Vljudno vabljeni!

VABILO
Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v četrtek, 
12. decembra ob 18. uri na LITERARNI VEčER in 
srečanje s pisateljem ERNESTOM JAZBINŠkOM.
Pisatelj bo predstavil knjigi Dekle s Polane in Vrnitev 
v življenje, ki sta izšli leta 2012 in 2013. To sta prvi 
dve knjigi iz trilogije Zavita steza življenja. Del 
dogajanja v prvi knjigi se odvija v Radljah ob Dravi, 
zato je knjiga v našem okolju posebej zanimiva. 
Sicer je pisatelj kljub invalidnosti tudi aktiven 
športnik in avtor strokovne knjige »Rehabilitacija 
– nikoli končan proces«.


