
MARENBERŠKI 
MLADINSKI 

LOKALNI SVET
Da bi lahko mladi v domačem okolju 
uresničili svoje želje in cilje ter prisp-
evali k razvoju svojega kraja, je potrebno 
povezovanje. Tako smo se mladi odločili, 
da gremo korak naprej od narediti sam 
v narediti skupaj. V soboto, 10. 3. 2012, 
ob 17. uri bo v prostorih MKC-ja potekala 
ustanovitev mladinskega lokalnega sve-
ta, ki smo ga poimenovali Marenberški 
mladinski lokalni svet. Njegov namen je 
povezovanje in spodbujanje mladinskih 
organizacij, centrov, … in društev ter  zago-
tavljanje pogojev, da bodo ti v prihodnje 
delali lažje, boljše in še aktivneje. Mladin-
ski lokalni svet bo tako postal organizacija, 
ki združuje vse mladinske skupine, društva 
in druge mladinske strukture. Upamo, da 
se nam pridružiš tudi ti! Zato vabljeni vsi 
mladi, da se nam pridružite pri ustvarjanju 
novih mladinskih zgodb v soboto ob petih, 
v prostorih Marenberškega MKC-ja (kletni 
prostori nekdanjega hotela). 

Sara Berglez  

VABILO NA LITERARNI 
VEČER
Vabljeni v četrtek, 8. 3., ob 18. uri v 
Knjižnico Radlje ob Dravi na literarni večer.
Avtorica Ana-Marija PUŠNIK bo predstavi-
la svojo najnovejšo knjigo POCESTNIK in 
druge zgodbe. Ano-Marijo Pušnik (Anko 
Vodušek) na naše kraje vežejo večne vezi 
s sorodniki in prijatelji. Rodila se je leta 
1944 na Breznem Vrhu pri Remšniku. Je 
pesnica, pisateljica, novinarka, ljubiteljska 
slikarka, organizatorka mednarodne slikar-
ske kolonije Ustvarjajmo skupaj. 
Pogovor z avtorico bo vodila Zmaga Palir. 
V glasbenem programu bodo sodelovali 
učenci Glasbene šole Radlje. Pridružite se 
nam in povabite še prijatelje, ki bi v naši 
družbi uživali.

Kolektiv Knjižnice Radlje ob Dravi

Poštnina plačana pri 
Občini Radlje ob Dravi
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EX TEMPORE, 12.  
OBMOČNO SREČANJE – 
RAZSTAVA LJUBITELJSKIH 
LIKOVNIH USTVARJALCEV
Območna izpostava Javnega sklada Repub-
like Slovenije za kulturne dejavnosti Radlje 
ob Dravi objavlja razpis za območno srečanje 
ljubiteljskih likovnikov (razstavo).
Letos je tema prosta. Ljubiteljski avtorji lahko 
sodelujete z enim ali največ tremi med se-
boj vsebinsko ali oblikovno povezanimi deli. 
Likovna dela (primerno zaščitena in na zadnji 
strani s podatki) s prijavnico lahko oddate v 
Knjižnico Radlje ob Dravi, od ponedeljka do 
četrtka od 8. do 17., v petek od 8. do 15. ure 
ter  v soboto od 8. do 12. ure, do torka, 8. 5. 
2012.
Otvoritev razstave bo v petek, 1. 6. 2012, v 
prostorih Knjižnice Radlje ob Dravi. Razstava 
bo na ogled do 28. 6. 2012. 

Cvetka Miklavc, 
koordinatorica OI JSKD Radlje ob Dravi 

POVABILO K  
POSREDOVANJU POBUD
V letu 2012 obnavljamo Gozdnogospodarski 
načrt gospodarske enote Radlje – levi breg. 
V to enoto spadajo, med drugimi,  gozdovi 
v katastrskih občinah Brezovec, Suhi vrh, 
Radelca, Vas, Remšnik, Kozji vrh, Sp. Vižinga, 
Radlje, Dobrava in Zg. Vižinga. Lastnike goz-
dov in zainteresirano javnost vabimo, da 
posredujete svoje pobude v zvezi z gospo-
darjenjem z gozdovi na območju navedenih 
katastrskih občin. Pobude je mogoče podati 
v času priprave na obnovo načrta od 1. mar-
ca do 31. maja, osebno na sedežu Krajevne 
enote ZGS Radlje, Koroška cesta 68, 2360 
Radlje ob Dravi, v času uradnih ur vsak pone-
deljek in sredo, med 7. in 9. uro. Pobude la-
hko posredujete tudi po elektronski pošti na 
naslova: KE.Radlje@zgs.gov.si in na Branko.
Gradisnik@zgs.gov.si na območno enoto 
Slovenj Gradec. Pobude so dobrodošle in do-
prinesejo k večji kakovosti načrtovanja.

Jerneja Čoderl, 
vodja KE Radlje    

OBVESTILO
Občina Radlje ob Dravi bo v času od 15. 3. 
2012 do  15. 4. 2012 vsem občankam in 
občanom Občine Radlje ob Dravi v ZBIRNEM 
CENTRU RADLJE OB DRAVI, v času njegovega 
obratovanja, omogočila BREZPLAČNO ODLA-
GANJE zelenega odreza oz. odpadkov, ki nas-
tanejo pri delu v sadovnjakih, urejanju živih 
mej in obrezovanju dreves. 

RAZVOJ ENERGETSKE 
INFRASTRUKTURE
V prostorih Občine Radlje ob Dravi so se v 
četrtek, 1. 3. 2012 z vodstvom občine sestali 
predstavniki podjetij, CNC P&K d.o.o., Gašper 
Trženje d.o.o. in Elektra Celje d.d., PE Slovenj 
Gradec. Sestali so se na temo izboljšave en-
ergetske infrastrukture za potrebe razvoja 
gospodarstva v Radljah ob Dravi.

PREPOVED VOŽNJE ZA 
TOVORNA VOZILA
Občina Radlje ob Dravi obvešča vse uporab-
nike občinskih cest, da zaradi nenadne oto-
plitve do preklica velja prepoved vožnje na 
občinskih cestah za vsa tovorna vozila, ki 
presegajo osno obremenitev 4 tone. 
Proti kršiteljem bo občina ukrepala v skladu 
z veljavno zakonodajo.

SPREJET PRORAČUN ZA 
LETO 2012
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na 
svoji 11. redni seji, ki je bila v ponedeljek, 27. 
2. 2012, sprejel Proračun Občine Radlje ob 
Dravi za leto 2012.
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VABILO
Društvo podeželske doline Dravska 
doline, vabi vse ljubitelje vrtnarjen-
ja na predavanje Zdravo ekološko 
vrtnarjenje,ki bo, v petek 16. 3. 
2012, ob 17. uri, v modri dvorani 
Krajevne skupnosti v Vuzenici. Pre-
daval bo  Davor Špehar, strokovnjak 
Kluba Gaia.

Vljudno vabljeni!

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 
Otrokom bomo ljudsko izročilo znali 
približati le, če jim ga bomo pravilno posre-
dovali. Potrebno je, da otrok ples in petje 
sprejme kot vsakdanjo igro, kot razvedrilo 
in ne le kot pripravo na nastop. Ljudske igre 
dandanes tonejo v pozabo, tudi tiste, za kat-
ere radi rečemo, da so med najbolj znanimi. 
Zato smo veseli, da so se letos, 14. februar-
ja, na Srečanju otroških folklornih skupin v 
Vuhredu, predstavile štiri otroške folklorne 
skupine, in sicer: 
• Otroška folklorna skupina Vrtca Vuhred s 

spletom DIDL, DIDL, DAJČKA, vodja sku-
pine in avtorica odrske postavitve: Franja 
Pečonik; 

• Otroška folklorna skupina Severčki Rib-
nica na Pohorju s spletom ZAJEC IN ZELJE, 
vodja skupine in avtorica odrske post-
avitve: Jerneja Osvald;

• Otroška folklorna skupina Podružnične šole 
in Vrtca Vuhred s spletom NA PLANINCAH, 
vodji skupine: Franja Pečonik in Mateja 
Ornik, avtorica odrske postavitve: Franja 
Pečonik; in

• Otroška folklorna skupina Osnovne šole 
Radlje ob Dravi s spletom ŽEHTA, vodji sku-
pine in odrske postavitve: Lilijana Kreuh in 
Milka Lunič. 

Za piko na i pa smo v goste povabili domačine, 
Odraslo folklorno skupino KUD Lija Kovač 
Vuhred, ki deluje pod vodstvom Tatjane 
Šumnik. Prireditev je potekala pod budim 
očesom strokovne spremljevalke mag. Metke 
Knific, ki je po prireditvi tudi opravila pogovor 
z mentoricami skupin, in bo pripravila pro-
gram za Regijsko srečanje otroških folklornih 
skupin od Celja do Koroške. Polna dvorana, 
navdušenje obiskovalcev in bučen aplavz so 
lepe nagrade za dobro delo mladim plesal-
cem in njihovim mentoricam ter vzpodbuda 
za še boljše delo v prihodnosti. 

Cvetka Miklavc, 
koordinatorica OI JSKD Radlje ob Dravi 

Društvo Ekologi brez meja bo v 
letu 2012 ponovno organiziralo 
vseslovensko čistilno akcijo 
Očistimo Slovenijo, ki bo del po-
bude Očistimo svet 2012 (World 
Cleanup 2012). Čistilna akcija, 
ki se ji bo pridružila tudi Občina 
Radlje ob Dravi, bo potekala v 
soboto, 24. marca, z začetkom 
ob 9. uri. V sredo, 29. februarja 
2012, je prav v ta namen na Ja-
vnem zavodu ŠKTM Radlje ob 
Dravi potekal uvodni sestanek s 
predstavniki društev, krajevnih 
skupnosti in drugimi predstavniki zaintere-
sirane javnosti. Vse, ki bi želeli sodelovati 
pri čistilni akciji, tako pozivamo, da se ob-
rnejo na predsednike društev, v katerih 

sodelujejo, predsednike kra-
jevnih skupnosti, ali na Javni 
zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, 
kjer bodo lahko dobili več in-
formacij. Vzporedno z orga-
nizacijo čistilne akcije poteka 
tudi popis divjih odlagališč 
in dopolnjevanje spletnega 
registra divjih odlagališč iz 
leta 2010. Če tudi vi poznate 
kakšno divje odlagališče, ki bi 
ga lahko 24. marca očistili, ga 
lahko prijavite v omenjenem 

registru, ki ga najdete na spletni strani 
www.ocistimo.si/, ali ga preprosto javite 
Javnemu zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi. 

Lilijana Veronik, 
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
PODEŽELSKE MLADINE 
DRAVSKA DOLINA
V soboto, 25. februarja 2012, je Društvo 
podeželske mladine Dravska dolina orga-
niziralo občni zbor, ki se ga je udeležilo lepo 
število članov, seveda pa so se nam pridružili 
tudi nekateri novi člani, ki smo jih zelo vese-
li. Občni zbor se je začel z uradnim delom, 
kjer je člane nagovoril tedanji predsednik 
društva Matevž Vertovšek, sledilo je finančno 
poročilo ter poročilo Upravnega in Nadzorne-
ga odbora. Novo izvoljeni predsednik društva 
Janez Strmšnik je predstavil obsežen načrt 
dela za leto 2012. Društvu pa je nekaj vzpod-
budnih besed namenil tudi  župan občine 
Radlje ob Dravi Alan Bukovnik. Po uradnem 
delu je sledila večerja. Po večerji pa so se 
udeleženi zabavali do zgodnih jutranjih ur z 
ansamblom Poskok.

DPM Dravska dolina

OČISTIMO SLOVENIJO 2012


