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MLADIM PRIJAZNA 
OBČINA RADLJE 
OB DRAVI; 
PODALJŠANJE 
CERTIFIKATA 2016–2020

Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina v so-
delovanju s Skupnostjo občin Slovenije pode-
ljuje certifikat Mladim prijazna občina. Občina 
Radlje ob Dravi je v novembru 2016 na podlagi 
oddane vloge prejela podaljšanje veljavnosti 
certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 
2016–2020. Podelitev certifikata bo potekala 
v torek, 6. decembra, v Mestnem muzeju Lju-
bljana. Program Mladim prijazna občina že 
peto leto zapored poteka pod častnim pokro-
viteljstvom predsednika Republike Slovenije.

Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina je 
30. 5. 2016 objavil Javni poziv za podaljšanje 

veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina 
za obdobje 2016–2020. Občina je posredova-
la vlogo z vsemi dokazili, da izpolnjuje kriteri-
je za doseganje pogojev določenih v javnem 
pozivu, ki so načrtno obravnavanje področja 
mladine, participacija mladih, organiziranje 
mladih, informiranje mladih, zaposlovanje 
mladih, izobraževanje mladih, stanovanjska 
politika in skupni projekti mladih ter občine 
na ravni politik za mlade. Občina je morala v 
skladu s pravili za podaljšanje veljavnosti cer-
tifikata izpolnjevati kriterije v vseh navedenih 
prednostnih področjih. 

Občina Radlje ob Dravi se ob tej priložnosti 
zahvaljuje vsem mladim, ki delujejo na raznih 
področjih in tako soustvarjajo zgodovino Obči-
ne Radlje ob Dravi.

Občina Radlje ob Dravi

VABILO NA 
SPROŠČANJE
Vabimo vas, da se nam pridružite na urici 
sproščanja, ki poteka vsak četrtek ob 11.00 v 
prostorih MMKC Radlje vse do konca meseca 
decembra.
Vstop je prost!

ŠENTOVA 
PRAZNIČNA 
STOJNICA
Ker v zraku že diši po praznikih vas vabimo na 
ŠENTOVO praznično stojnico v center Radelj 
od četrtka, 24. 11. 2016, naprej vsak delovni 
dan do konca meseca novembra.

Z vami bomo od vsak dan od 10. do 11. ure.
Predstavili se vam bomo s svojimi izdelki: na-
ravnim milom, ognjičevo kremo, adventnimi 
venčki, voščilnicami, uhani in verižicami. 
Pridružite se nam! 
Vabljeni!

MMKC Radlje in ŠENT – 
Slovensko združenje za duševno zdravje; 

center za psihosocialno svetovanje

VABILO
VIZIJA NIČ V 
LOKALNI SKUPNOSTI
Policijska postaja Radlje ob Dravi in Društvo 
upokojencev Radlje ob Dravi v sredo, 30. no-
vembra 2016, ob 16. uri, v prostorih ŠKTM Ra-
dlje ob Dravi organizirata predavanje na temo 

prometne varnosti, ki poteka pod sloganom 
»VIZIJA NIČ V LOKALNI SKUPNOSTI«.

Tokratne teme bodo: 
• novi prometni znaki,
• varnost pešcev,
• vožnja v zimskih razmerah,
• alkohol in vožnja,
• pomen upoštevanja prometnih pravil za 

varnost vožnje.

Predavanje, ki ga bo vodil Miroslav Črešnik, 
pomočnik komandirja Policijske postaje Radlje 
ob Dravi, je za vse udeležence BREZPLAČNO!

Udeleženci prejmejo odsevne trakove za 
pešce, ki jih je zagotovila Agencija za varnost 
prometa.

Vljudno vabljeni!

 Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.  |  Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. 
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SOBOTA
26.11.

ob 17. uri

V prostorih 
Marenberškega MKC

Naj-lirika bo nagrajena!
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PRAZNOVANJE 
20-LETNICE KTD SV. 
ANTON NA POHORJU
Ob 20-letnici delovanja našega društva smo v 
soboto, 12. novembra, v dvorani MMKC Rad-
lje ob Dravi predstavili dejavnost naših sekcij v 
preteklih letih. Vabilu se je odzval tudi župan, 
mag. Alan Bukovnik, in nam čestital ob uspe-
šnem dolgoletnem delovanju društva ter nam 
zaželel obilo uspehov tudi v prihodnje.
Prepeval je MePz KTD Sv. Anton na Pohorju, 
skozi zgodovino delovanja društva nas je po-
peljala fotografska sekcija, razvedrili pa so nas 
Tonček in Zimski kosci pa Brhke Antončanke. 
Hkrati je ubrano zaigral tudi harmonikar Jure 
Ričnik. JSKD je članom podelil Linhartove in 
Gallusove značke. 
Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj in 
velika zahvala vsem, ki kakor koli pripomorete 
k delovanju Kulturno turističnega društva Sv. 
Anton na Pohorju.

KTD Sv. Anton na Pohorju
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POTOPISNO 
PREDAVANJE LITVA, 
LATVIJA, ESTONIJA 
IN JUŽNA FINSKA
Vljudno vabljeni v knjižnico Radlje v četrtek, 
24. novembra 2016, ob 18. uri na potopisno 
predavanje Igorja Fabjana: LITVA, LATVIJA, 
ESTONIJA IN JUŽNA FINSKA. 

Popotnik in predavatelj priznava, da tudi sam 
ni vedel, katera od treh baltskih držav leži 
najjužneje, čigava prestolnica je Talin in kaj 

lahko pričakuje v nekdanjih republikah Sovjet-
ske zveze. Tudi njega je presenetila pokrajina 
ob Baltskem morju, ki je posejana s številnimi 
zanimivostmi: srednjeveška mesta, gora kri-
žev, peščeni Kurski polotok, kilometrske plaže, 
jantar, latvijski gradovi z duhovi, estonski otoki 
… 
Skupaj se bomo podali tudi v vse tri prestolni-
ce, ki so zaradi svoje izjemne arhitekture uvr-
ščene na Unescov seznam svetovne dediščine, 
za povrh pa še na finsko avtonomno otočje 
Aland in v mesto Turku, ki je bilo leta 2011 
Evropska prestolnica kulture. Poseben čar so 
potovanju dodali domačini, ki še zdaleč niso le 
»hladni severnjaki«.

Petek,
25. november

ob 17. uri

Ko bom velik bom planinc!

V prostorih Marenberškega MKC
Radlje ob Dravi
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VABILO 
DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV 
RADLJE

Društvo upokojencev Radlje vabi občanke in 
občane na prireditev Druženje z literaturo in 
gostom večera, ki bo v petek, 2. 12. 2016 ob 
18. uri v prostorih MMKC Radlje.
Prireditev po popestril zbor Mavrica.
Veselimo se vaše udeležbe.

DU Radlje, Ivana Hauser


