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Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV št. 28/16, 35/17 in 11/19) vas

ŽUPAN Občine Radlje ob Dravi

VABI NA ZBOR OBČANOV
KRAJEVNE SKUPNOSTI REMŠNIK,

ki bo v sredo, 12. oktobra 2022, ob 19.uri, 
v dvorani na Remšniku.

Predlog dnevnega reda zbora občanov:
• Rekonstrukcija lokalnih cest v letu 2022 in uvrstitev v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2026;
• Izvedba protiprašnih ureditev;
• Podpis Pisma o nameri za izvedbo projekta Oskrbe s pitno vodo 4.sklop;
• Idejna zasnova Doma krajanov Remšnik.

VLJUDNO VABLJENI!
Občina Radlje ob Dravi

Vljudno vabljeni na delavnico, kjer se bomo pogovarjali o snovanju 
novega projekta v občini Radlje ob Dravi, Motorik park.
Gre za projekt, ki bo vzpodbujal motorične spretnosti in bo prilago-
jen za vse generacije, tudi za profesionalne športnike.  Na voljo bodo 
steza za hojo, čutilne pot, gozdna joga, plezališče, učilnice v naravi itd. 
Postaje bodo omogočale aktivacijo vseh telesnih mišic na zabaven in 
igriv način. Radi bi slišali tudi vaše predloge, zato vas vabimo, da se 
nam pridružite 12.10.2022 ob 16.00 uri v galeriji Knjižnice Radlje 
ob Dravi.
Vljudno vabljeni!                Občina Radlje ob Dravi

VABILO NA DELAVNICO 
»SNOVANJE MOTORIK PARKA«

Na podlagi pogodbe, ki je bila podpisana s podjetjem VOC Celje 
d.o.o., so se pričela rekonstrukcijska dela na lokalni cesti LK 346281 
Samostanska ulica (Odcep Anželak- Klošter). V okviru pogodbe so 
bodo uredili tudi protiprašni odseki cest:
• odsek JP 846671 G1-Sušek
• del JP 846661 Čavk-Peruš
• odcep Uršnik.

Prav tako pa se bodo uredile še naslednje ceste:
• Hiter – vodohran Golob v skupni dolžini 750 m, 
• Hiter - Brezni Vrh do odcepa Sp. Kočnik v skupni dolžini 1200 m, 
• Kajzer - Pot-Remšnik v skupni dolžini 550 m, 
• nad šolo Remšnik in večstanovanjskim objektom Remšnik ter 

odcep Remšnik – Konečnik v skupni dolžini 190 m + 100m, 
• Potočnik-odcep vrtec v dolžini 220 m.

Že sedaj se občanom zahvaljujemo za strpnost in razumevanje, saj bo 
promet zaradi del večkrat oviran.  
                    Občina Radlje ob Dravi

PRIČETEK REKONSTRUKCIJE 
CEST

Z velikim veseljem smo se odzvali vabilu CUDV Črna na Koroškem 
k sodelovanje pri okrogli mizi s posvetom z naslovom »Vezi s 
skupnostjo«, ki so jo organizirali v sodelovanju z JZ ŠKTM v okviru 
Radeljskih srečanj. Dogodek se je dotaknil raznolikih tem. Spoznali 
smo vsakdan uporabnikov CUDV in bili navdušeni nad raznolikostjo 
njihovih dejavnosti. Dom Hmelina nam je predstavil sodelovanje 
z lokalno skupnostjo in ponosni smo, da so del našega okolja, saj 
zagotovo predstavljajo velik doprinos celotni občini. Predstavitvi se 
je pridružila še Knjižnica Radlje ob Dravi s kotičkom Lahko branje, 
za ljudi s posebnimi potrebami, Center za socialno delo, ki nam 
je približal svoje delovanje ter JZ ŠKTM in njihovo delovanje v 
skupnosti.
Občina je predstavila projekt PROSTOFER, ki je namenjen 
predvsem prevozom starejših občanov ter drugim ranljivim 
skupinam. Dogajanje je s petjem popestril pevski zbor uporabnikov 
VDC Sokolski dom Radlje ob Dravi. Bilo nam je toplo ob spoznanju, 
da v naši občini deluje in sodeluje toliko različnih inštitucij, katerih 
skupni cilj je polepšati vsakdanje življenje ljudi. 

Občina Radlje ob Dravi

DOLGA NOČ MUZEJEV V MUZEJU 
MINERALOV REMŠNIK

Vseavstrijski prireditvi Dolga noč muzejev (ORF-Lange Nacht der 
Museen) se letos znova pridružuje Koroški pokrajinski muzej. V 
Muzeju mineralov Remšnik (Remšnik 3, Podvelka) bo v soboto, 1. 
oktobra 2022, pestro celo »dolgo« noč:

- Ob 18.00 uri bo odprtje občasne razstave Fosili Mežiške doline, 
ki jo je pripravil zbiratelj Ivan Ocepek. Razstavljeni bodo atraktivni 
fosili iz obdobja srednjega zemeljskega veka (mezozoika). V 
tem času je bilo področje mežiške doline večino časa prekrito z 
morjem, zato so tudi najdeni fosili, večinoma okameneli ostanki 
živih bitij, ki so živela v morju. Iz obdobja triasa je na razstavi največ 
fosilov iz opuščenega mežiškega rudnika in Pece, iz obdobja jure 
fosili Mežice in Črnega vrha pod Uršljo goro, iz krede pa fosili z Leš 
pri Prevaljah. 
- Od 20.00 ure dalje bo sledilo vodenje po muzeju. Ogledali si 
boste lahko stalno razstavo remšniških mineralov. Do sedaj je bilo 
po zaslugi Zmaga Žorža raziskanih in opisanih 66 vrst mineralov, 
kar je največ v slovenskem prostoru, med njimi pa izstopajo zelo 
redki minerali v svetovnem merilu, kot so beaverit, brianyoungit 
in drugi. 
Od 18.00 do 1.00 ure zjutraj boste lahko obiskali še avstrijske 
muzeje in galerije. Podatki o vseh sodelujočih muzejih in njihovem 
programu so na: https://langenacht.orf.at/  

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
Muzej Radlje ob Dravi

PROSTOR ZA RAZTROS PEPELA

Celoletno delo pri projektu oblikovanja prostora za raztros pepela 
na pokopališču v Radljah ob Dravi, se je rezultiralo v izdelavi idejne 
zasnove, ki predstavlja osnovo za začetek del, ki se bodo pričela že v 
letošnjem letu.
S krajinsko arhitektko smo poiskali  rešitev, ki govori podoben jezik 
kot sam objekt in tako predstavlja del le tega. Prostor za raztros 
pepela bo nevsiljivo vgrajen v teren. Ustvarjen bo gaj iz zelenja in 

zasajenih brez, ki so že v preteklosti veljala za simbol pomladi, čistoče 
in svetlobe. Cenjena so bila v mnogih obredih in ritualih. Z zasaditvijo 
žive meje se bo poskrbelo, da zadnja stran objekta (vežice) dobi 
popolnoma drugačen karakter. V sredini te žive meje je v načrtu 
tudi spominska stena, na katero se bodo pričvrstile tablice z imeni 
pokojnikov. Poleg žarnega zidu, ki bo na novo postavljen tako v 
Radljah ob Dravi kot v Vuhredu, je prostor za raztros pepela še ena 
pomembna pridobitev naše občine.

Občina Radlje ob Dravi

OKROGLA MIZA 
»VEZI S SKUPNOSTJO«
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Rožnati oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, ki je 
najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Sloveniji vsako leto za rakom 
dojk zboli več kot 1.300 žensk in več kot deset moških, nekaj manj kot 
400 žensk in nekaj moških pa umre. Rak dojk je dobro ozdravljiv, če 
je odkrit dovolj zgodaj, zato je za zmanjševanje umrljivosti pomemb-
no predvsem ozaveščanje, zgodnje odkrivanje in takojšnje učinkovito 
zdravljenje. K odkrivanju manjših, netipnih sprememb (te so običajno 
manjše kot en centimeter) zagotovo pripomore organizirani državni 
presejalni program DORA, ki je od januarja 2018 prisoten po vsej Slo-
veniji.
Za zgodnje odkrivanje raka dojk je pomembno redno mesečno sam-
opregledovanje, ki pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka dojk. 
Vsaka ženska bi morala že v mladosti začeti s samopregledovanjem 
in tako spoznati svoje dojke. Do menopavze naj bo to reden pregled 
vsaki deseti dan po začetku menstruacije, kasneje pa na izbrani dan 
v mesecu.
Skupaj s Koronarnim klubom se 13.10.2022 ob 14.uri odpravimo na 
pohod z rožnatimi baloni do Županka. V centru Radelj ob Dravi pa bo 
oktobra v podporo projektu zasijala rožnata ulična razsvetljava.
Zdravstveno-vzgojnicenter Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

ROŽNATI OKTOBER

Knjižnica Radlje ob Dravi začenja 13. sezono bralne značke za odrasle 

v četrtek, 13. oktobra 2022, ob 18. uri v Galerijo Knjižnice Radlje. 
Razstavljajo: Radivoj Cvetko, Tanja Goričan, Tanja Hari Vidmar, Polo-
na Harum, Ludvik Jerčič, 
Nada Mravljak Urbanc, Mateja Poročnik, Jožica Sobiech, Simona 
Svanjak in Marjan Zupančič.
Razstava je na ogled do 31. oktobra 2022.

Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Radlje ob Dravi

Vljudno vabljeni, da se udeležite srečanja starejših občanov občine 
Radlje ob Dravi vsi, ki ste dopolnili 70 let ali več. 
Srečanje bo v četrtek, 20. oktobra 2022, ob 12. uri v veliki dvorani 
Hostla Radlje ob Dravi.

PRIJAVE: Prosimo vas, da se na srečanje prijavite najkasneje do petka, 
14. oktobra 2022, osebno z izpolnjeno spodnjo prijavnico v pisarni 
309 (III. nadstropje občinskih prostorov) ali na tel. št. 040 483 700 
(Klara Cigler) v času uradnih ur, oziroma na mail: klara.cigler@radlje.
si. Na eno prijavnico se lahko prijavi več članov. 
Po kulturnem programu in skupnem kosilu bomo ta dan preživeli ob 
prijetnem klepetu in zabavi. Veselimo se srečanja z vami!

Krajevna skupnost Radlje ob Dravi

  PRIJAVNICA
  ____________________________________________________
  IME IN PRIIMEK

  ____________________________________________________
  NASLOV

  ____________________________________________________
  PODPIS

KOROŠCI PA BUKVE BEREMO

Vabljeni na odprtje 
OBMOČNE LIKOVNE RAZSTAVE 
LJUBITELJSKIH LIKOVNIKOV 
2022

SREČANJE STAREJŠIH 
OBČANOV OBČINE RADLJE OB 
DRAVI

KOROŠCI PA BUKVE BEREMO v četrtek, 6. oktobra 2022, ob 18. uri s 
predstavitvijo knjige Zablode feminizma. Z avtorico, predavateljico 
in kolumnistko Vesno Vuk Godina se bo pogovarjal Slavko Bobovnik. 
Predstavila bosta poglede avtorice na sodobni beli zahodni femi-
nizem in se dotaknila številnih družbenih vprašanj.

Knjižnica Radlje ob Dravi

Koronarni klub Dravske doline v Radljah ob Dravi je v mesecu 
septembru 2022 obeležil 10. obletnico delovanja. Slovesnost je 
bila pripravljena pod nazivom Dan doživetij s Koronarnim klubom 
Dravske doline in občino Radlje ob Dravi. S prireditvijo  smo 
predstavili program kluba z vsemi osnovnimi poudarki; kaj počnemo, 
kako in zakaj. Deževen dan nam je prekrižal prvotne načrte, da se 
podamo na pohod po enem izmed najlepših malih mest v Sloveniji. 
V prelepem ambientu Radeljskega dvorca  smo kljub neugodnemu 
vremenu skupaj z občino Radlje izpeljali načrtovano prireditev, 
katere se je udeležilo preko 100 članov in povabljenih prijateljev 
kluba ter gostov.
Dan smo pričeli  s skupno  jutranjo telovadbo, nato pa nadaljevali  
z merjenjem krvnega tlaka in ravni sladkorja v krvi, se preizkusili 
v zanimivem kvizu o poznavanju zdravstvene tematike in pod 
strokovnim vodstvom obnovili znanje oživljanja in uporabo AED. 
Srečanje smo nadaljevali  s tradicionalnim slovenskim zajtrkom in 
zaključili z osrednjo proslavo, kjer je predsednik kluba orisal 10. letno 
prehojeno pot društva. Tako je bilo v tem obdobju opravljenih preko 
2000 ur telesne vadbe, 34 različnih oblik izobraževanja in delavnic , 
številna družabna srečanja in pohodi ter razne oblike usposabljanja 
bolnikov in njihovih svojcev za varno življenje s koronarno boleznijo. 
Veliko aktivnosti smo vložili tudi pri širitvi mreže AED in pri 
usposabljanju za njihovo uporabo.
Zbrane je nagovoril tudi župan občine Radlje ob Dravi, mag. Alan 
Bukovnik, ki je klubu izrekel vso priznanje za aktivno in prizadevno 
delo in predstavil aktivnosti občine v projektu zdravih mest/občin, ki 
bodo  edinstvena pri vodenju in koordiniranju dejavnosti, ki vplivajo 
na zdravje in kakovost življenja prebivalstva. Klub in  predsednik 
kluba sta za svoje dosedanje delo prejela  priznanje  občin Vuzenica 
in Radlje ob Dravi. Slovesnost ob 10. obletnici društva smo zaključili z 
družabnim srečanjem v radeljskem hostlu.

Marjan Ternik za KK Dravske doline

10. OBLETNICA KORONARNEGA 
KLUBA 

HMELJ, NJEGOVIH 119 LET V 
RADLJAH OB DRAVI

Je že kdo kdaj pomislil, kako dolgo že pokriva radeljsko polje našo 
»zeleno zlato«, saj tako pravimo hmelju. So med nami domačini, 
ki se spominjajo obiranja in zaslužka za šolske potrebščina svojih 
šolarjev, drugi so puščali moči med vrstami nasajenega hmelja 
ob obdelovanju in skrbi zanj, obiranju in sušenju, dokler ni prišel 
zaključek z likofom.
Drugi, ki smo radovedni in raziskujemo, pa, da lahko tako 
ohranjamo delčke naše krajevne preteklosti in nam je mar, da 
ne pride v pozabo. Prav zato nam je Turističnemu društvu v 
Radljah v čast, da smo lahko v spomin na začetke sajenja hmelja v 
nekdanjem Marenbergu, ki sega v leto 1903 obeležili kraj in hišo, 
kjer je živela družina Kittnerjevih, pionirjev zasaditve prvih sadik, 
kar nam pokaže podatek o raziskavi primernosti tal, raziskanih 
na univerzi na Dunaju. Smo uredili tabli, tudi s prevodom ter ju 
namestili na steno hodnika Kittnerjeve hiše, kar nam je omogočil 
lastnik g. Milan Hribernik in z nami delil zgodbo o nekdanjih 
lastnikih in začetkih hmeljarstva pri nas. S tablo smo skušali in 
uspeli na Hmeljarskem likofu skromno presenetiti tudi g. Jožeta 
Časa, sedanjega uspešnega pridelovalca hmelja na radeljskem 
polju.
Člani TD čutimo in mislimo, da je to le trohica in naš skromen 
doprinos v dogajanje sedanjosti in pogled v preteklost, za katero 
nam mora biti mar, predvsem zato, ker imamo radi našo lepo 
Radlje ob Dravi.

Antonija Račnik, Predsednica TD Radlje

Regijska razvojna agencija Koroška je v Evropskem tednu mobilnosti 
organizirala prireditev “ Z vlakom na Dravsko kolesarsko pot”. Vabilu 
se je odzval tudi župan, mag. Alan Bukovnik.
Pot s kolesi jih je vodila iz Dravograda do Vuhreda in nazaj z vlakom 
do Dravograda. Velika promocija za naš kraj in še večji potencial.

Občina Radlje ob Dravi

Z VLAKOM NA DRAVSKO 
KOLESARSKO POT
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