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KOMEMORACIJA
V spomin na vse padle žrtve vojne je v petek, 29. oktobra 2021, v 
galeriji Knjižnice Radlje ob Dravi potekala komemoracija. Slavnostni 
govornik je bil župan mag. Alan Bukovnik. Za kulturni program so 
poskrbeli kvartet saksofonov Glasbene šole Radlje ob Dravi.
Župan je v dopoldanskem času v ta namen položil cvetlične aranžmaje 
na vse grobove, ki so opredeljeni kot zgodovinski spomenik v skladu s 
sklepom Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
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ZLATA POROKA
V krogu svoje družine sta v soboto, 23. oktobra, svoj zlati jubilej 
obnovila zlatoporočenca Ivana in Srečko Matjaž iz Radelj ob Dravi. 
Svojo mlado in veliko ljubezen sta potrdila s poroko pred petdesetimi 
leti. Obljubo, ki sta si ju dala, je imela trdne temelje v iskreni ljubezni in 
v spoštovanju, zato je njuna zveza ostala čvrsta vseh teh 50 let. Civilni 
obred je opravil župan mag. Alan Bukovnik, ki jima je ob koncu čestital 
in zaželel veliko zdravja ter sreče.
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ZAČETEK DEL NA VEČGENERACIJSKEM 
URBANEM PARKU
Z zakoličenjem na območju športnega parka in občinskega sadovnjaka 
v Radljah ob Dravi so se začela dela na projektu Večgeneracijski 
urbani park v Radljah ob Dravi, v katerem bomo v dveh letih 
zgradili najsodobnejši park za vadbo vseh generacij v naši občini. 
S to infrastrukturo bomo omogočili boljšo kakovost življenja naših 
občank in občanov. Vsa orodja in steze, ki so plod domačega znanja, 
zagotavljajo odlično vadbo, s tem boljšo kondicijo in počutje ter s tem 
posledično boljše zdravje.
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SEZNAM PREJEMNIKOV SREDSTEV  
NA JAVNI POZIV za zbiranje predlogov za dodelitev sredstev za 
sofinanciranje kulturnih programov na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti na območju občine Radlje ob Dravi za leto 2021, se je 
prijavilo 8 kulturnih društev.

V proračunu Občine Radlje ob Dravi je na:
proračunski postavki 0018044 PROGRAMI KULTURNIH DRUŠTEV 
za leto 2021 zagotovljenih 21.280,91 EUR ter PP 0018044 PROJEKT 
ZALOŽNIŠTVA, NAKUP OPREME IN PREVOZI za leto 2021 zagotovljenih 
5.320,23 EUR. 

Vrednost točke znaša 0,88 EUR

Kulturno društvo/sekcije TOČKE:
1. Kulturno društvo Radlje 9964,40
1.1. društvo 400,00
1.2. Moški pevski zbor 1012,80
1.3. ŽePZ Dominica nova 1848,80
1.4. Dekliški pevski zbor Aglaja 2985,60
1.5. Mešani pevski zbor Mavrica 400,00
1.6. Likovna sekcija Likra 1092,00
1.7. Mestni pihalni orkester 2225,20
2. Kulturno prosvetno društvo Kovač Lija Vuhred 4845,00
2.1. društvo 400,00
2.2. Folklorna skupina 2372,80
2.3. Pevski zbor Sv. Lovrenca Vuhred 400,00
2.4. Šajke ljudske pevke 733,80
2.5. Moški pevski zbor 938,40
3. Šolsko kulturno umetniško društvo Radlje ob Dravi 400,00
4. Kulturno turistično društvo Sv. Anton na Pohorju 1412,80
4.1. društvo 400,00
4.2. Mešani pevski zbor 1012,80
5. KŠTD Dobrava 800,00
5.1. društvo 400,00
5.2. gledališka sekcija 400,00
6. Kulturno športno turistično društvo Remšnik 2985,60
6.1. društvo 400,00
6.2. Vokalna skupina Remšnik 2585,60
7. Pevsko društvo Sv. Mihael Radlje ob Dravi 400,00
8. Klub Big Band Radlje 3144,40
8.1. društvo 400,00
8.2. Big Band Radlje 1944,40
8.3. Brass band 400,00
8.4. Sekcija mladih (Grooveland) 400,00

SKUPAJ TOČKE 23952,20



MLADI PLANINCI, POHOD, KOSTANJI
Verjemite, da se vse to ob primerni priložnosti lepo poveže, seveda 
če se vse spremenljivke razporedijo v pravo zaporedje. Kot prvo; ta 
presneta »korona« ne sme odpisati celega šolskega planinskega leta, 
kot je storila lani. Kot drugo; kljub slabi vremenski napovedi morajo 
biti oblaki na naši strani in kot tretje; tisto najpomembnejše, mladi 
planinci in njihovi skrbniki se morajo odzvati na naše povabilo. 
Tako sta bili v četrtek, 21. oktobra, na naši strani »korona« in vreme, 
veliko prijetno presenečenje pa so pripravili naši pohodniki, saj se nas 
je zbralo 69, od tega 37 mladih planincev, članov Planinskega krožka 
na Osnovni šoli Radlje ob Dravi. Vzdušje odlično, pohod »glih prav 
dolg«, kostanji prav vroči, igrišče pripravljeno za nekaj iger ali zgolj 
razgibavanje mladih mišic. Čas je hitro minil, pa smo se morali počasi 
odpraviti po »Pahelu« proti domu z obljubo, da se na novembrskem 
pohodu mladih planincev spet vidimo. 

Franc Glazer za Planinsko društvo Radlje

ZAHVALA PGD IN PP RADLJE OB DRAVI 
V torek, 19. oktobra, smo na OŠ Remšnik preživljali šolsko dopoldne 
drugače kot običajno. Potekal je namreč dan dejavnosti, katerega 
namen je bil ozavestiti učence o pomenu in vlogi delovanja Policijske 
postaje in Prostovoljnega gasilskega društva v naši občini in da je dobro 
sodelovanje obeh institucij z lokalno skupnostjo izjemnega pomena.
Tako policisti kot gasilci so poskrbeli za zelo zanimivo, vsebinsko 
raznoliko in poučno predstavitev svojega dela. V naših očeh so zrasli 
občudovanja in spoštovanja vredni ljudje, saj z vso predanostjo 
nenehno skrbijo za našo varnost in nam nesebično pomagajo v nesreči 
in stiski.
Policistom Tomažu Hartmanu, Marjanu Krevhu, Damjanu Pisniku in 
Maticu Veličkemu ter gasilcema Leonu Krajncu in Žanu Miklavcu se 
iskreno zahvaljujemo, da so si kljub svojemu natrpanemu delovniku 
vzeli čas in nam pričarali lepo, poučno in nepozabno dopoldne. 
Še posebna zahvala gre vodji policijskega okoliša, g. Tomažu Hartmanu, 
ki že vsa leta uspešno sodeluje s Podružnično šolo in Vrtcem Remšnik 
ter s svojo odprtostjo, prizadevnostjo in čutom za otroke vedno poskrbi 
za poučne in vsebinsko zanimive predstavitve.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala!

Kolektiv OŠ in Vrtca Remšnik

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 05. 
11. 2021–11. 11. 2021
Vstop v prostore in na teraso MKC Radlje ob Dravi je dovoljen le 
osebam, ki izpolnjujejo PCT pogoje. 

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 05. 11. 2021

10:00

po 13. uri

po 18. uri

Sobota, 06. 11. 2021
po 14. uri

po 18. uri

Družabni vikend 

Kuhamo z mladimi

Nedelja, 07. 11. 2021 po 15.uri Družabni vikend

Ponedeljek, 08. 11. 
2021

9:30

po 13. uri

Angleške pogovorne urice

Družabne aktivnosti

Torek, 09. 11. 2021
10.00

po 13. uri

Sreda, 10. 11. 2021
9:00
po 13. uri
18:00

Kuharska delavnica

Družabne aktivnosti

Ustvarjalna srečanja

Četrtek, 11. 11. 2021

9.00

po 13. uri

Klepet ob Kavi

Družabne aktivnosti

Križanje mnenj

Individualna pomoč za uporabo telefona in računalnika

Družabne aktivnosti

Zeliščarstvo

Družabne aktivnosti
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