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OBVESTILO O ZAČETKU DEL 
Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Občina Radlje ob Dravi 
z izbranim izvajalcem SGP Pomgrad d.d. začela 
z deli izgradnje vodovoda Radlje–center, in si-
cer v skladu z gradbenim dovoljenjem št. 351-
200/2016/15, izdanim 19. 1. 2017, in izgradnjo 
vodovodnega sistema Vuhred z vključitvijo v 
skupni vodovodni sistem, in sicer v skladu z 
gradbenim dovoljenjem št. 351-205/2016/13, 
izdanim 14. 2. 2017.
V okviru projekta Vuhred se bodo  dela izvajala 
od križišča za Havaje do mostu. V okviru pro-
jekta Radlje–center pa bodo dela potekala od 
križišča Koroške in Mariborske cesta po cesti LK 
346041 – Pod gradom.  

Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo!

Občina Radlje ob Dravi

SPET PRIŠLA JE K NAM 
POMLAD 

… in skupaj z otroki vrtca in šole Vuhred smo 
jo dočakali in počastili v večnamenski dvorani 
v Vuhredu na dan, ko praznujejo vse matere. 
Ker pa meseca marca praznujejo tudi dekle-
ta in žene, smo prireditev namenili tudi njim. 
Nastopili so otroci pevskega zbora in folklorne 
skupine vrtca Vuhred, šolska folklorna skupi-
na, recitatorji, šolski pevski zbor, učenci glas-
bene šole Sonček, učenci plesne šole Devžej, 
harmonikar Janez Štamul, moški pevski zbor 
Vuhred. Prireditev so popestrili gostje iz OŠ 
Radlje ob Dravi, marenberški dečki in šolski 
ansambel z mentorico, gospo Simono Svanjak.                                                                                                                                         
         
Na prireditvi sta nas pozdravila in voščila ob pra-
zniku župan, mag. Alan Bukovnik, in predsednica 
KS Vuhred, gospa Metka Erjavec. Zahvaljujemo 
se KS Vuhred za sodelovanje pri organizaciji pri-
reditve in za rožice, ki so jih otroci razdelili mami-
cam, babicam in vsem dekletom v dvorani.   

Polna dvorana ter veselje na licih otrok in vseh 
obiskovalcev nam dajeta zagon, da se vidimo 
tudi prihodnje leto.

Občina Radlje ob Dravi je v mesecu februar-
ju 2013 poslala prošnjo za članstvo nevladni 
organizaciji Mayors for Peace (Župani za mir). 
Meseca marca smo prejeli certifikat o članstvu. 
3. aprila 2017 je organizacija štela 7.247 članov 
(mest oz. občin) iz 162 držav in regij. Župani za 
mir po vsem svetu aktivno delujejo za odstrani-
tev vsega jedrskega orožja do leta 2020.

6. avgusta 1945 ob 8.15 je ena sama atomska 
bomba izbrisala Hirošimo z zemljevida in do 
konca leta zasejala smrt vsaj še 140.000 ljudi. 

Ginki, ki so preživeli grozote atomskega bombar-
diranja, so znova pognali brste iz pogorelih de-
bel. Ta drevesa so preživele navdala z upanjem 
in veseljem do življenja ter simbolično pozvala k 
ukinitvi uporabe jedrskega orožja in k vzpostavi-
tvi večnega miru na zemlji. Nevladna organizaci-
ja je Občini Radlje ob Dravi podarila semena, iz 
katerih je v Radljah ob Dravi zrastlo 6 dreves. V 
podporo Mayors for Peace je Občina Radlje ob 
Dravi skupaj s Turističnim društvom Radlje ob 
Dravi 1. aprila 2017 po tradicionalni čistilni ak-
ciji zasadila ta drevesa druge generacije v parku 

dvorca Mahrenberg. V občini ta drevesa pred-
stavljajo simbol miru. Zraven posajenih ginkov 
je postavljena tudi tabla z informacijami, ki smo 
jo v dar prejeli od nevladne organizacije Mayors 
for Peace. 

Vljudno vas vabimo, da se sprehodite po parku 
in si ogledate novozasajena drevesa.

Občina Radlje ob Dravi

MAYORS FOR PEACE – SAJENJE GINKOV



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

VABILO 
Kulturno-turistično društvo Havaji skupaj s Poli-
cijsko postajo Radlje ob Dravi organizira v petek, 
7. 4. 2017, ob 19. uri v prostorih mladinskega 
doma v Spodnji Vižingi predavanje o cestno-pro-
metnih predpisih VIZIJA 0 V LOKALNI SKUPNOS-
TI, s poudarkom na novih predpisih, vključeva-
nju in vožnji v krožiščih in vožnji skozi križišča. 

Predavanje bo vodil Miroslav Črešnik, pomočnik 
komandirja Policijske postaje Radlje ob Dravi. 

Udeležba je brezplačna in je namenjena vsem, ki 
vas varna vožnja zanima!

Vljudno vabljeni!                                                                         
KTD Havaji

 

 

 

    Predavanje 

ZADREGA NIKOLI NE POČIVA 
 
 

 
 
 
 

 

SAŠA ŽUPANEK  
– bontonolog – 

bo s slikovitim prikazom reševal probleme najpogostejših 
napak in posledično zadreg s področij zunanjega videza, 

bontona in javnega nastopanja.  
 
 

POUČNO IN ZABAVNO BO 
v četrtek, 6. 4. 2017, ob 19. uri,  

v Marenberškem mladinskem kulturnem 
centru. 

 
VABLJENI!  

Aktivnost je brezplačna. 
 

SI ZA? 
ZAČNEMO ŽE 11. 4. 2017!

Z LEPIM VREMENOM ZAČENJAMO S TRENINGI 
V NARAVI, ki so odličen nadomestek treninga v 
fitnes centrih.
Tokratni BREZPLAČNI trening, ki ga omogoča 
center MarnFIT za krepitev telesa, je nekoliko 
drugačen od tistih, ki smo jih vajeni, saj ga bomo 
izvajali zunaj v naravi. Treningi bodo potekali v 
manjši skupini z vsemi značilnostmi osebnega 
trenerstva, in sicer dvakrat tedensko, v TOREK 
in ČETRTEK ob 17. uri na območju trim steze in 
Starega gradu v Radljah. Vadbo bo vodil AFP li-
cencirani trener Dimitrij Hafner.

Zaradi lažje organizacije se prijavite na:
040 267 157 ali sd.marenberg@gmail.com

                                                                        
ŠD MARENBERG

ČISTILNA AKCIJA 2017
V soboto, 1. aprila 2017, se je v občini Radlje ob 
Dravi od zgodnjih jutranjih ur pa vse do popol-
dneva odvijala že tradicionalna čistilna akcija, v 
kateri je sodelovalo 34 društev in ustanov. Velika 
hvala vsem, ki ste se akcije udeležili in tako po 
svojih najboljših močeh prispevali k urejenosti 
in čistosti našega kraja Radlje ob Dravi. Rad 
'mam Radlje.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi


