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NAPOVED 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
V ponedeljek, 27. septembra 2021, ob 18. uri bo v veliki dvorani Hostla 
Radlje potekala 18. redna seja Občinskega sveta Občine Radlje ob 
Dravi.

Občina Radlje ob Dravi 

NAŠA DRAVA – ZGODOVINA REKE DRAVE OD 
AVSTRIJSKE MEJE DO MARIBORA

Koroški pokrajinski Muzej – Muzej Radlje ob Dravi je v petek, 17. 
septembra, odprl zanimivo razstavo zgodovine reke Drave od avstrijske 
meje do Maribora. 

V občinah Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka je 
muzej z zbiranjem spominov in kulturnozgodovinskega gradiva o reki 
Dravi sodeloval pri projektu LAS Mislinjske in Dravske doline Naša Drava 
– zgodovina reke Drave od avstrijske meje do Maribora. Premierno je 
bil predstavljen dokumentarni film z več kot 20 sodelujočimi pričevalci, 
ki so spregovorili o svojih doživetjih ob in na reki Dravi. Pričevalci so 
nam odstrli svoje osebne zgodbe in nam tako približali reko Dravo z 
drugega zornega kota – kot otroško igrišče, kraj poletnega kopanja, 
naravno drsališče v zimskem času, reko, ki je omogočala vožnje s čolni 
in drugimi plovili (celo surfi), prostor skritih ljubezenskih kotičkov in 
seveda kot kuliso bogate zgodovine splavarjenja na Koroškem.

Celotni dogodek je obogatila fotografska razstava Toma Jeseničnika, 
ki že vse od leta 2010 sledi toku Drave. Razstavljene fotografije nam 
približajo glavno protagonistko zgodbe, reko Dravo, v drugačni luči, iz 
drugačne perspektive. 
Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Občina Radlje ob Dravi 
(avtor slik: Foto Anka)

OTVORITEV CERKVENEGA TRGA – PREDAJA TRGA 
SVOJEMU NAMENU
Občina Radlje ob Dravi je uspešno zaključila projekt »Vzpostavitev 
skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne 
ureditve na območju Cerkvenega trga«. 
Projekt, ki predstavlja prvo izvedbeno fazo ureditve atraktivnega 
mestnega jedra, bo služil kot pilotni projekt za kasnejšo vzpostavitev 
skupnega prometnega prostora na širšem območju Mariborske ceste. 
Z ureditvijo želimo vzpostaviti atraktiven in hkrati nadstandardni 
prostor za pešce, ki bo namenjen povabilu ljudi k razmisleku, da za 
premagovanje vsakodnevnih poti znotraj urbanega središča občine 
pogosteje izberejo hojo. 
Ob zaključku prvega dela projekta je v nedeljo, 19. septembra, v cerkvi 
sv. Mihaela potekala sv. maša pod vodstvom nadškofa metropolita 
Alojzija Cvikla, ki je po maši blagoslovil Cerkveni trg in ga tako predal 
svojemu namenu. 
Na predlog župana mag. Alana Bukovnika je Občinski svet Občine 
Radlje ob Dravi potrdil imenovanje trga v Trg Jožeta Gomboca. 
Zahvaljujemo se vsem udeležencem dogodka!

Občina Radlje ob Dravi



ULIČNA RAZSTAVA KPM 70 LET 
Občina Radlje ob Dravi gosti razstavo Koroškega pokrajinskega muzeja 
ob njegovi 70. obletnici delovanja.
Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, 
ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na 
območju dvanajstih koroških občin. Današnja sodobna muzejska 
ustanova je nastala leta 2002 z združitvijo Koroškega pokrajinskega 
muzeja Slovenj Gradec in Koroškega muzeja Ravne. Korenine obeh 
ustanov segajo v petdeseta leta 20. stoletja, ko je bil leta 1951 v Slovenj 
Gradcu ustanovljen Okrajni muzej NOB, leta 1953 pa na Ravnah 
Delavski muzej Ravne na Koroškem. 
Danes Koroški pokrajinski muzej sestavljajo štiri enote, in sicer Muzej 
Slovenj Gradec, Muzej Dravograd, Muzej Ravne na Koroškem ter 
Muzej Radlje ob Dravi, upravlja pa več kot 50 stalnih muzejskih zbirk.
Ulična razstava v centru Radelj bo na ogled do 8. oktobra.
Ob tem pomembnem jubileju, častitljivih 70 let, vam s ponosom 
čestitamo in vam želimo nadaljnje uspehe pri udejanjanju številnih 
ciljev, ki si jih zastavljate.
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PRIREDITVE  V KNJIŽNICI RADLJE V SEPTEMBRU 
2021
25. 9. 2021 – sobota, ob 10. uri v knjižnici Radlje:
Zabava POČITALCEV in VSEH BRALCEV. 

Ob zaključku poletne bralne akcije POČITALCI = POČITNIŠKI BRALCI, 
namenjene osnovnošolcem in dijakom, prirejamo zabavo. Vsi 
sodelujoči počitalci so nagrajeni, donatorji pa so omogočili še dodatne 
nagrade, katerih dobitnike bomo izžrebali na zaključni prireditvi. 
Povabili smo tudi vsem bralcem poznanega gosta, ki bo poskrbel za 
zabavno vzdušje z glasbo, humorjem in zabavnimi igrami. Na zabavo so 
vabljeni in dobrodošli vsi, čeprav niso sodelovali v bralni akciji. Mogoče 
pa še koga navdušimo za sodelovanje v naslednjih počitnicah. 

Javnih kulturnih prireditev se lahko udeležijo le obiskovalci, ki 
izpolnjujejo pogoj PCT.

Izpolnjevanje pogoja PCT  ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 12 
let.

RADLJE OB DRAVI MED NOMINIRANCI AKCIJE 
MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA 2021 
Turistična zveza Slovenije je letos organizirala že 30. tekmovanje 
v urejenosti slovenskih krajev pod geslom Moja dežela – lepa in 
gostoljubna.

Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna 2021 (MDLG) pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja je zaključen. V 
vseslovenskem tekmovanju v urejenosti in gostoljubnosti, v katerem 
Turistična zveza Slovenije kot organizator posebno pozornost posveča 
zelenemu turizmu in trajnostnemu razvoju, je v kategoriji manjša 
mesta sodeloval tudi naš kraj, Radlje ob Dravi.
Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje 
in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju 
naravnih vrednot in kulturne dediščine s turizmom. 
Po mnenju in oceni strokovne komisije so Radlje ob Dravi med finalisti. 
Ponosni in veseli smo, da je naše skupno prizadevanje in skrb za 
urejeno okolje, trajnostni in zeleni turizem opazila strokovna komisija 
Turistične zveze Slovenije. S tem smo hkrati tudi dobili potrditev, da je 
naša vizija razvoja turizma prava. 
Najbolje uvrščeni v vseh kategorijah (tudi Radlje ob Dravi) bodo 
predstavljeni v posebni oddaji, ki bo na televizijski postaji RTV SLO 2, 
14. oktobra 2021, ob 21.00 uri. Vabljeni k ogledu. 

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 24. 9 
2021 – 30. 9. 2021
Vstop v prostore in na teraso MKC Radlje ob Dravi je dovoljen le 
osebam, ki izpolnjujejo PCT pogoje. 

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 24. 9. 2021

10:00

po 13. uri

po 18. uri

Sobota, 25. 9. 2021
po 15. uri

po 18. uri

Družabni vikend 

Kuhamo z mladimi

Nedelja, 26. 9. 2021 po 15.uri Družabni vikend

Ponedeljek, 
27. 9. 2021

9:30

po 13. uri

Berem, torej mislim

Družabne aktivnosti

Torek, 28. 9. 2021

10.00

po 13. uri

16:00

18:30

Sreda, 29. 9. 2021
9:00
po 13. uri
18:00

Kuharska delavnica

Družabne aktivnosti

Ustvarjalna srečanja

Četrtek, 30. 9. 2021 9.00

po 13. uri

Klepet ob Kavi

Družabne aktivnosti

Križanje mnenj

Individualna pomoč za uporabo telefona in računalnika

Družabne aktivnosti

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi

Družabne aktivnosti

VODENA MEDITACIJA (prijave na drustvozen@gmail.

com ali 031 332 501 – Justina)

Joga smeha (prijave na 030 304 624 - MKC)
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