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OŠ RADLJE OB 
DRAVI – 
KULTURNA ŠOLA
Z začetkom šolskega leta 
2013/2014 se OŠ Radlje 
ob Dravi ponaša z nazivom 
KULTURNA ŠOLA.
Naziv podeljuje Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti šolam, ki zadostijo naslednjim 
kriterijem:
•  kulturno delovanje na vsaj treh področjih v zadnjih treh letih;
•  razvejanost kulturnih področij;
•  število vključenih učencev v redne in obšolske kulturne deja-

vnosti;
•  udeležba in doseganje vidnih rezultatov na selekcioniranih re-

vijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih (na lokalni, območni, 
regionalni, državni in mednarodni ravni);

•  obseg izvedenih kulturnih dogodkov za notranjo(šolsko) ter 
zunanjo javnost;

•  način in obseg vzpodbujanja mentorskega dela na kulturnem 
in umetniškem področju.

• OŠ Radlje je pri ocenjevanju doseganja kriterijev dobila 33 od 
35 možnih točk.

V petek, 20. septembra 2013, je bila v Cerkljah na Gorenjskem 
zaključna prireditev projekta KULTURNA ŠOLA. Za učence je bil 
organiziran ogled novega slovenskega filma Razredni sovražnik, 
pogovor o vsebini ter srečanje z režiserjem Rokom Bičkom in 
igralci; za mentorje pa izobraževanje na temo filmske vzgoje. 
Ob 13. uri se je začela kulturna prireditev, kjer nas je med 
drugimi nagovoril minister za izobraževanje, znanost in šport, 
dr. Jernej Pikalo.
Ponosni smo, da so nam na tej slovesnosti podelili tudi eno 
izmed posebnih nagrad, in sicer nagrado za izjemne dosežke na 
likovnem in fotografskem področju.

Blanka Dlopst
Simona Svanjak

Zahvala
Radeljska srečanja so za nami. 

Rad bi se zahvalil vsem, ki 
ste sodelovali pri organizaciji 
Občinskega praznika Občine 

Radlje ob Dravi.

Za nami so številne prireditve in 
lahko s ponosom rečem, da smo 

jih uspešno pripeljali h koncu.
Prav tako se zahvaljujem vsem 
občankam in občanom, da ste 

si vzeli čas in skupaj z nami 
praznovali občinski praznik. 

Upam, da ste zadovoljni s tem, 
kar smo vam pripravili.

Alan Bukovnik, župan

UTRINEK S SLOVAŠKE
Člani Folklorne skupine »Lija Kovač« Vuhred smo se skupaj z domačim 
moškim pevskim zborom, med 30. avgustom in 1. septembrom2013, 
udeležili nepozabnega srečanja med hrvaškimi izseljenci na Slovaškem.
Naše gostitelje smo spoznali lani v Biogradu, kjer smo se mudili ob 
projektu »Evropa za državljane«.
V slovaških občinah v okolici Bratislave so v dneh našega gostovanja 
potekale prireditve z naslovom: »Hrvatski dan«, na katerih smo se kar 
trikrat predstavili s svojimi programom  in sodelovali tudi pri nedeljski 
sveti maši v hrvaškem jeziku.
Med prijetnimi ljudmi, med številnimi gosti, kakor med gostitelji smo 
bili zelo toplo sprejeti. Od tam odnesli veliko lepih vtisov, ki smo jih, 
verjamemo, zapustili tudi njim. Še dolgo ne bomo pozabili bogate kulture 
in narodne zavesti ter ohranitve zgodovinskih dejstev majhnega delčka 
naroda sredi Evrope, ki zaradi izjemne povezanosti ljudi obstoja toliko let. 
V sled temu se lahko mnogo naučimo od njih.
Naše sodelovanje se še ne zaključuje, kajti zdaj nam dolgujejo svoj obisk, 
ki ga načrtujmo že prihodnje leto, ob Krajevnem prazniku Vuhreda.

Kulturno prosvetno društvo »Lija Kovač« Vuhred

SLAVnoStnA SejA oBčine RAdLje oB dRAVi
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, s podelitvijo občinskih priznanj, se 
je odvijala v petek, 27. septembra 2013, v dvorani Marenberškega MKC.

Slavnostni govornik je bil župan Alan Bukovnik, ki je  izpostavil, da smo lahko ponosni na 
Občino Radlje ob Dravi, ki je prijazna mladim, meri invalidov, vpeta v evropske projekte 
izmenjav (Biograd na Moru, Čazma), ponosna članica kampanje Mayors for peace, … Vse to z 
dolgoročnim ciljem. Še vedno se pozicioniramo na slovenskem in evropskem zemljevidu, še 
vedno naša prioriteta ustvarjanje ugodnih pogojev za uresničevanje tistih dolgoročnih smernic 
razvoja in pogojev, ki ste jih vi, občanke in občani, označili kot prednostne: tehnološko podprt 
in okolju prijazen gospodarski razvoj, temelječ na konkurenčnih prednostnih občine. V svoji 
viziji občani predvidevate, da bo delovna mesta poleg predelovalne dejavnosti zagotavljal 
predvsem turizem. Posledično pa bo prijetna bivalna klima omogočala visoko kakovost 
življenja ter hkrati podpirala gospodarski razvoj. Za uspešen razvoj oziroma za uresničevanje 
vizij občank in občanov je potrebno zaupanje v občino, vzpostavitev partnerstev v različnih 
smereh in ravneh, pritegovanje ključnih dejavnikov, pomembnih za razvoj ter podpora 
projektom, ki stremijo k razvojnemu cilju občine. Želimo si kakovostno življenje in blaginjo 
ter ugled in razvoj turizma na lokalnem nivoju in širše. Želimo si prepoznavnosti in ugleda na 
tujih trgih. Vse te cilje pa spremlja temeljna usmeritev v trajnostni razvoj, skrb za ekonomsko, 
družbeno-kulturno in naravno okolje, menedžment okoljskih vplivov in kakovosti okolja. 
Želimo si povečanega obsega turistične dejavnosti, zato je potrebno uspešno uveljaviti načela 
trajnostnega razvoja turizma. Zagotoviti je potrebno ugodno poslovno okolje, doseči je 
potrebno višjo kakovost, zato občina ustvarja razmere, ki omogočajo večjo konkurenčnost.

na povabilo so se odzvali tudi župani, in sicer župan občine čazma, dinko Pirak, župan
občine Vuzenica, Franjo Golob, župan občine Ribnica na Pohorju, Srečko Geč in podžupanja 
občine Podvelka, Slavica Pečovnik Urh. 
Župan Alan Bukovnik je podelil nagrado občine Radlje ob dravi, Milki Lunić, plakete občine 
Radlje ob dravi pa so prejeli janko Moškon, elizabeta ovčar, Režijski obrat občine Radlje 
ob dravi, Športno društvo Vuhred in Alojz Varšnik. Podeljeno je bilo tudi posebno priznanje 
podjetju CnC P&K ter čestitka domu Hmelina za pridobitev certifikata »družini prijazno 
podjetje«. 

Za glasbeni program je poskrbela Glasbena šola Radlje ob Dravi z Nino Gracej in Valentinom 
Štantenom. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in jim želimo še veliko uspeha na njihovi 
življenjski poti.

Krajevna  skupnost Vuhred vabi, v nedeljo, 6. oktobra 2013, ob 18. uri v dvorano 
Vuhred  na komedijo tAŠčA.CoM3. Komedijo bo izvedlo Kulturno umetniško društvo 

Stane Sever Ribnica na Pohorju. Foto Anka



oblikovanje, tisk in lektura: Agencija novelus, d.o.o. občina Radlje ob dravi si pridržuje 
pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

PRedAVAnje
V sončnem septembrskem popoldnevu smo na 
druženju, ki poteka vsak prvi petek v mesecu, 
v Domu Hmelina, domu za starejše občane 
d.o.o., Radlje ob Dravi, gostili doc. dr. Aleša 
Kogoja, dr. med. spec. psih., ki je predaval  na 
temo »Demenca- več kot samo pozabljivost«. 
Obisk s strani lokalnega okolja nas je prepričal, 
da ljudje, ki se z demenco srečujejo ali pa jih 
tema zanima, potrebujejo ter želijo informacije 
o bolezni in njenem poteku. Skoraj dve uri 
predavanja sta prehitro minili. Dr. Aleš Kogoj je 
temo predstavil na preprost način. Udeleženci, 
ki imajo bližnjega, ki je za demenco že zbolel 
ali pa prvo stopnjo bolezni kažejo prvi znaki, so 
zastavili veliko vprašanj in dvomov kako s takim 
človekom ravnati. Svojci so ob skrbi za osebo, 
ki je zbolela za demenco izčrpani, prestrašeni 
in v večini nemočni, saj vedo, da je bolezen 
neozdravljiva. Z našimi srečanji na Alzheimer 
caffejih, ki so brezplačni, želimo ljudem dati 
osnovne informacije o bolezni in hkrati z 
druženjem ob kavici ljudem omogočiti, da si 
med seboj izmenjajo izkušnje. Veseli smo, da  
lahko pomagamo.

dom Hmelina

10. oBLetniCA KŠtd 
DOBRAVA
V soboto, 21. septembra 2013, so 
na Dobravi praznovali 10. obletnico 
obstoja tamkajšnjega Kulturno-
športno-turističnega društva Dobrava. 
V sklopu kulturnega programa so člani 
društva predstavili dogodke, ki so se 
zvrstili v vseh desetih letih delovanja 
društva. Sledila sta blagoslov in svečana 
otvoritev novega Vaškega doma 
Dobrava, ki so ga uredili prizadevni 
člani društva s prostovoljnim delom, 
za  njegovo ureditev pa so del sredstev 
prispevali tudi sponzorji in donatorji. 
Trak sta prerezala predsednik KŠTD 
Dobrava,Ivan Pečovnik in župan 
občine Radlje ob Dravi, Alan Bukovnik. 
Obiskovalci so si nato lahko ogledali 
notranjost zgledno urejenega Vaškega 
doma, razstavo društvenih fotografij 
ter zbirko starega orodja. Ekipa ubranih 
kuharjev je vse prisotne postregla z 
okusnim dobrškim bogračem, pridne 
gospodinje so poskrbele za pecivo. 
Posladkali smo se tudi s torto velikanko, 
ki je nasitila več kot 200 obiskovalcev. 
Na obisk na Dobravo je prišla še Pika 
Nogavička, ki je za najmlajše obiskovalce 
v času prireditve pekla slastne 
palačinke. Obiskovalci  praznovanja 
ob 10. obletnici KŠTD Dobrava so se 
pomerili tudi v igrah brez meja, za 
dobro razpoloženje, ki je trajalo pozno 
v noč, pa je poskrbel domač ansambel 
Hopla.  
  KŠTD Dobrava     

otVoRitVe tURiStičniH oBjeKtoV 
ZGRAjeniH V PRojeKtU dRAVA Kot 
PRiLoŽnoSt 
V soboto, 14. septembra 2013, smo svojemu namenu tudi uradno predali vse 
turistične objekte, ki so se v občinah  Dravograd, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi 
ter Vuzenica,  zgradili v okviru projekta Drava kot priložnost.  V Občini Radlje ob 
Dravi smo postali bogatejši za dva pomola, in sicer v Vuhredu pri izlivu Vuhreščice 
in v Zg. Vižingi pri »Ribniku Reš«. Ponosni smo tudi na  opazovalnico za ptice ter 
nov turistični objekt.
Prireditev, ki  se je odvijala ob novo zgrajenem Pomolu v Vuhredu, smo poimenovali 
»Drava malo drugače«, saj smo želeli pokazati, da so vse občine  pristopile k 
urejanju in razvijanju naravnih danosti reke Drave  drugače, kot  v preteklosti. 
V prihodnje želimo ta projekt še nadgraditi, zato bomo lahko naslednje leto priča 
izgradnji prvega  naravnega kopalnega jezera v Sloveniji, izgradnje čolnarne ter 
avtokampa pri »Ribniku Reš«.
Zahvaljujemo se Krajevni skupnosti Vuhred za pomoč pri izvedbi prireditve, Šajkam 
in Mešanemu pevskemu zboru Vuhred za glasbeno popestritev programa. Člani 
Prostovoljnega društva Vuhred so s čolni na Dravi prikazali postopek reševanja 
na vodi, ribiči iz Vuhreda pa potek ribolova. Vsem se iskreno zahvaljujemo za 
sodelovanje. 
Za posebno popestritev so poskrbeli člani podvodne reševalne službe Slovenije, 
enota Maribor, ki so tudi člani potapljaškega društva Maribor.  V vodi so izvedli  
tehniko preiskovanja pod vodo, na kopnem pa smo si lahko ogledali  potapljaško 
opremo.

dRAGi oBčAni,
v Marenberškem mladinskem 
kulturnem centru Radlje ob Dravi bomo v okviru 
projekta SIMBIOZA, za vas že drugič, izvedli 
RAČUNALNIŠKE DELAVNICE.
Delavnice bodo potekale, od 21. oktobra 2013 do 
25. oktobra 2013, v Marenberškem mladinskem 
kulturnem centru Radlje ob Dravi. Cilj delavnic je 
dvig računalniške pismenosti občanov. 
Na delavnicah bomo spoznali kaj je računalnik 
in za kaj se uporablja,  delo s osnovnimi 
računalniškimi programi, naučili se bomo 
brskanja po internetu ter spoznali elektronsko 
pošto in omrežje facebook. 
Na delavnice se lahko prijavite na telefonsko 
številko 040 186 602 ali osebno v MARENBERŠKEM 
KULTURNEM MLADINSKEM CENTRU Radlje ob 
Dravi.

MMKC RAdLje oB dRAVi

SRečAnje  ŽUPAnA Z  
UPoKojenCi in inVALidi
Župan Alan Bukovnik je letos ponovno 
organiziral  Srečanje  župana z  upokojenci 
in invalidi, kjer je ob prijetnem druženju 
poklepetal z člani Medobčinskega društva 
invalidov »Drava« Radlje ob Dravi, člani 
Društva upokojencev Radlje ob Draviin z člani  
Društva upokojencev Remšnik. Srečanja so 
se udeležili  tudi nekateri oskrbovanci Doma 
Hmelina.
Srečanje je potekalo v prireditvenem šotoru, 
v petek 27. septembra 2013, kjer je bilo 
kljub slabem vremenu vzdušje veselo, saj je 
za glasbeno popestritev poskrbel ansambel 
Poskok.

oBčinA RAdLje oB dRAVi je 
LetA 2007 Kot PRVA oBčinA 
nA KoRoŠKeM USPeŠno 
PRidoBiLA LiStino »oBčinA 
Po MeRi inVALidoV«.
Pridobitev listine je izraz priznanja občini, da se je s 
svojim dotedanjim konkretnim delovanjem potrdila 
kot odgovoren dejavnik v skrbi za kvaliteto življenja 
občanov – invalidov, da je s konkretnim akcijskim 
načrtom povezala v trajno skupno delovanje oziroma 
sodelovanje vse dejavnike v občini: javne službe, 
gospodarstvo in nevladne organizacije; še zlasti 
invalidske organizacije, da je ustvarjala nove možnosti 
za kvaliteto življenja, za socialno vključenost in 
nediskriminacijo invalidov.
Občina se odgovorno odziva na Akcijski program za 
neodvisno življenje invalidov za obdobje 2012-2016, 
ki ga je sprejel Občinski svet, pred tem pa obravnaval 
Svet za invalide Občine Radlje ob Dravi. Lansko leto je 
bila v Športni hiši narejena indukcijska zanka, letos pa 
smo, v petek, 20. septembra 2013 predali zemljevid 
kraja Radelj za invalide in s tem povezanih produktov 
Medobčinskemu društvu invalidov »Drava« Radlje. 
Karto zemljevida najdete v centru Radelj na 
informacijski tabli in na hodniku  pred recepcijo v 
Mladinskem hotelu.
Politiko prijazno invalidom želimo v naši občini peljati 
tudi v prihodnje, zato nam je nadgradnja doseženega 
dela postala osnovno vodilo. 


