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Poštnina plačana pri
Občini Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi
Zahvala

Župan Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik se zahvaljuje vsem občankam
in občanom, ki ste se udeležili Čistilne akcije
Očistimo Slovenijo, vsem društvom,
Osnovni šoli Radlje ob Dravi s podružnicami,
vrtcem z enotami ter
Javnemu zavodu ŠKTM.
Z množično aktivno udeležbo
prostovoljcev smo dokazali svojo okoljsko
ozaveščenost in ponovno pokazali, da znamo
stopiti skupaj in v skupno dobro vložiti svoje
delo in prosti čas.
Ohranjajmo naravo še naprej čisto,
odlagajmo odpadke na zato
primerna mesta, opozarjajmo ljudi okoli nas
o pomenu varovanja in skrbimo
za okolje ter ločujmo odpadke.
Občina Radlje ob Dravi

javnA razsvetljavA v ZBOR ČLANOV DRUŠTVA
Zgornji Vižingi
UPOKOJENCEV RADLJE OB
Krajevna skupnost Radlje ob Dravi je v
preteklem tednu realizirala projekt izgrad- DRAVI
nje javne razsvetljave v Zgornji Vižingi.
Želja krajanov Zgornje Vižinge je bila, da se
osvetli del pešpoti – nekdanje magistralne
ceste, ki povezuje zgornji in spodnji del
vasi. Dolžina podaljška je približno 300 m
in ob poti je bilo nameščenih šest drogov
z najsodobnejšimi LED lučmi slovenskega
proizvajalca. Pri postavitvi luči je Krajevna skupnost Radlje ob Dravi upoštevala
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja in sklep Občine Radlje ob Dravi o vrsti varčnih svetilk, ki bodo
v prihodnje zamenjale vsa svetila obstoječe
razsvetljave cest in javnih površin, ki ne
zadovoljujejo uredbe in vrednosti glede
porabe električne energije.
Vsem lastnikom zemljišč na trasi podaljška
se zahvaljujemo za soglasja, ki so nam
omogočila hitro izgradnjo.
Janko Mihev,
KS Radlje ob Dravi

Majhni kamenčki ustvarjajo mozaik uspeha

“ZLATA POT”
OBČINE RADLJE OB DRAVI

Ne pozabite nam poslati vaših predlogov
za “Zlato pot” Občine Radlje ob Dravi na
naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali na
e-naslov: obcina.radlje@radlje.si
Zbiranje predlogov se zaključi 30. 4. 2012.
Skupaj zgradimo zlato pot
Občine Radlje ob Dravi!
Več na: www.radlje.si

V športni hiši Radlje so se v soboto, 24.
marca, na zboru zbrali člani Društva upokojencev Radlje. Tokratni zbor je bil volilni, saj
so potekla že štiri leta, odkar je bilo izvoljeno sedanje vodstvo. Še poseben pa je bil ta
zbor zaradi praznovanja 60-letnice delovanja
našega društva.
Temu primeren je bil tudi program, ki je bil
sestavljen iz dveh delov. V prvem delu poteka zbora smo poslušali poročila o delu v
preteklih štirih letih in izvolili novo vodstvo.
Za predsednika društva smo ponovno izvolili
dosedanjega predsednika Konrada KLEMENCA, isti pa so ostali tudi nekateri člani upravnega in nadzornega odbora ter častnega
razsodišča. Na mesto dosedanje tajnice Ivane
KUS, ki je to delo opravljala 10 let, smo izvolili
novo, Ireno MAČEK. Program dela društva je
bogat in se vsako leto širi. Letos bo društvo
sodelovalo v letu aktivnega staranja in
medgeneracijskega sožitja, za kar je v mesecu aprilu že dogovorjen sestanek vodstva
društva z Mladinskim kulturnim centrom pri
Javnem zavodu ŠKTM.
Drugi del je bil sestavljen iz kulturnega dela
in podelitev priznanj zaslužnim članom.
Društvo to leto praznuje že šestdeset let
svojega delovanja in je za svoje delo prejelo
številna priznanja in pohvale, zahvalo župana
Alana BUKOVNIKA za dobro sodelovanje v lokalni skupnosti, predsednica ZDUS-a, Mateja
KOŽUH NOVAK pa nam je podelila zlati znak.
Po programu je sledilo prijetno druženje
članov ob glasbi.
Društvo se zahvaljuje vsem, ki so pomagali
organizirati prireditev, vsem nastopajočim,
vsem svojim članom in še posebej Občini Radlje in Javnemu zavodu ŠKTM za krasen, lepo
pripravljen prostor v Športni hiši Radlje.
Ivana Kus,
tajnica društva
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MATERINSKI DAN NA
»HAVAJIH«

V soboto, 24. marca 2012, smo se že drugo
leto zapored ob materinskem dnevu v
Spodnji Vižingi – Havaji zbrale mame, babice in dekleta. Mladi in otroci iz našega kraja
so pripravili kulturni program ter poskrbeli
za glasbo in razvedrilo. Ob tej priložnosti se
zahvaljujemo vsem sodelujočim za nepozaben večer ter vsem donatorjem, ki so pomagali pri izvedbi prireditve. V prijetnem
druženju je čas kar prehitro minil, ker pa si
še želimo takšnih srečanj, smo sklenili, da
se drugo leto zopet snidemo.

Ivica Eman

ŠPORTNIK LETA 2011

Športna zveza Radlje je v petek, 23. marca
2012, že osmič zapored priredila prireditev
Športnik leta 2011 v občini Radlje ob Dravi. Po 11. skupščini Športne zveze Radlje v
okrepčevalnici Erjavc sta župan občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik in predsednik
Športne zveze Radlje Jože Vertovšek podelila
priznanja in plaketi Športniku invalidu leta
2011 Boštjanu Javerniku in zasluženemu
športnem delavcu na področju športa Jožetu
Javerniku.

Predstavniki društev in klubov Športne zveze
Radlje so z aplavzom nagradili dobitnika
priznanj. Program je povezoval Tomaž Kumer.
Na skupščini ŠZR sta bila v zvezo sprejeta dva
nova člana, in sicer Kegljaški klub Radlje in
Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se,
tako da je trenutno število društev in klubov,
povezanih v ŠZR, že sedemindvajset.
Bojan Kus,
Sekretar ŠZR

OBČNI ZBOR Društva prijateljev mladine Radlje
Kar prehitro so minili meseci obdarovanja
Dedka Mraza in tedni od pustne sobote –
že smo morali loviti zadnje dneve v marcu,
da smo, kot nam veleva statut, imeli zbor
članov Društva prijateljev mladine Radlje.
A 24. marec za nas ni bil samo dan, ko smo
po formalnem delu še malo poklepetali in
se nasmejali ob dogodivščinah preteklega
leta, ampak smo se dopoldne pridružili tudi
vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo 2012.
Združeni z ostalimi člani različnih društev
smo čistili našo lepo deželico. Najbolj predani
člani, med njimi tudi naš župan, so izpod listja, vejic in podrastja izkopali plastične vrečke,
steklenice, lonce in celo posteljne vzmetnice.
Nabrano kramo so pridni režijski delavci
odpeljali tja, kamor sodi – na smetišče.
Če rečem, da se je naš dan začel sončno, lahko tudi rečem, da se je prav tako tudi končal.
Zbora članov Društva prijateljev mladine Radlje se je udeležila več kot polovica članov in
nekaj povabljenih gostov. Pozdravila nas je
predsednica društva Milka Lunić in kljub temu,
da nas večina aktivno sodeluje pri delovanju
društva, smo vedno znova presenečeni nad
vsebinskim poročilom predsednice. S ponoOblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

som ugotavljamo, kolikokrat smo otrokom,
njihovim staršem in prijateljem v minulem
letu polepšali pomladanske, poletne, jesenske in zimske dneve. Naj jih naštejem nekaj,
kot so si sledili po mesecih dogajanja: pustno
rajanje, obisk Državnega zbora Republike
Slovenije in Živalskega vrta v Ljubljani, poslikava dežnikov, majic, kapic in igranje z otroki
na Županku, sodelovanje na mednarodnem
dnevu Igraj se z mano, likovni tabor, nogometni in pikado turnir, kegljanje, izlet v
Živalski vrt Zagreb, sodelovanje ob prazniku
Občine Radlje ob Dravi v Palčkovi deželi in
za nas najbolj naporen mesec december,
ko spremljamo Dedka Mraza v Vuhredu, na
Sv. Antonu, Remšniku in v Radljah ob Dravi.
Zadovoljni s finančnim izidom smo delali
načrte za naprej. Namestnica predsednice
Gretka Verdnik je podala okvirni načrt dejavnosti. Poleg že vseh utečenih smo se dogovorili za nove dejavnosti, ki jih bomo še izvedli.
Sklenili smo tudi, kam se letos odpravimo na
izlet med počitnicami. To pa naj zaenkrat ostane še skrivnost.
Lepo je bilo slišati, ko se nam je župan Alan
Bukovnik zahvalil za naše delo, nam položil

VABILO

Vljudno Vas vabimo na regijski kviz
»MLADI IN KMETIJSTVO« za koroško regijo, ki bo v soboto, 31. 3. 2012 ob 19. uri v
prostorih MKC Radlje(bivši hotel Radlje)
Na tekmovanju se bodo med seboj pomerile tričlanske ekipe društev podeželske
mladine Koroške. Teme tokratnega kviza
pa so:Varna hrana-shema sadja in zelenjave, Zadružništvo na slovenskem in
evropskem prostoru, Konjenikov priročnik
in Gore na dlani TNP.
VLJUDNO VABLJENI!
Društvo podeželjske mladine Dravska dolina

na srce, da smo za mlade v Občini Radlje ob
Dravi potrebni in da nas bo še vnaprej podpiral pri naših dejavnostih.
Skupaj z mislijo in vedenjem, da delamo prav,
smo obljubili, da bomo vedno znova risali
sončke na obraze naših otrok.

Sabina Ternik

