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Zaključni turnir 
medobčinske odbojkarske 
lige za ženske
V petek, 20. aprila 2012, je v Športni hiši 
v Radljah ob Dravi potekal zaključni turnir 
medobčinske odbojkarske lige za ženske 

priključite kateri izmed obstoječih ekip in se 
nam pridružite  jeseni, ko bomo pričele novo 
sezono 2012/2013.

Andreja Preložnik

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  

Rok za oddajo predlogov smo 
prestavili na 15. 5. 2012. 

Skupaj zgradimo zlato pot 
Občine Radlje ob Dravi! Več na: www.radlje.si

VABILO
Krajevna skupnost Radlje ob Dravi 

vas vabi v torek, 1. maja 2012, ob 10. uri 
na Proslavo ob praznovanju 

krajevnega praznika Radelj ob Dravi 
na Župank nad Radljami.

12. REDNA sEJA 
OBČINsKEgA sVETA 
OBČINE RADLJE OB DRAVI
V prostorih Občine Radlje ob Dravi je v pone-
deljek 16. 4. 2012, potekala dvanajsta redna 
seja Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 
Obravnavali so 11 točk dnevnega reda s širitvijo 
dnevnega reda, s točko Podaja mnenja k izbra-
ni kandidatki za ravnateljico Glasbene šole Ra-
dlje ob Dravi. Ravnatelji oz direktorji zavodov 
Osnovne šole Radlje ob Dravi, Glasbene šole 
Radlje ob Dravi, Knjižnice Radlje ob Dravi ter 
Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi so pred-
stavili poročila javnih zavodov za leto 2011, 
katera je Občinski svet tudi potrdil.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je dne 12. 
12. 2001 na podlagi takrat veljavnega Zakona o 
javnih cestah sprejel Odlok o občinskih cestah. 
S1. aprilom 2011 je začel veljati Zakon o ces-
tah, ki v 126. členu določa, da morajo občine 
svoje predpise uskladiti z določbami zakona 
najpozneje v enem letu od njegove uvelja-
vitve.Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je 
soglašal, da je Predlog Odloka o občinskih ces-
tah v Občini Radlje ob Dravi skupaj s pripom-
bami in predlogi Odbora za gospodarstvo, gos-
tinstvo, turizem in gospodarske javne službe, 
Odbora za prostorsko planiranje, komunalno 
infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne 
in kulturne dediščine ter Statutarno-pravne 
komisije primerna podlaga za nadaljnjo ob-
ravnavo.
Prav tako so svetnice in svetniki sprejeli  Letni 
program športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 
2012 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika za vrednotenje programov športa v 
občini Radlje ob Dravi. Občina Radlje ob Dravi

S strani Sveta zavoda Glasbene šole Radlje 
ob Dravi je občina dne 11. 4. 2012 prej-
ela vlogo za podajo mnenja k imenovanju 
ravnateljice Glasbene šole Radlje ob Dravi, 
ki si ga mora svet zavoda pridobiti v skladu s 
53a. členom Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja o vseh kan-
didatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatel-
ja. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi 
je podal pozitivno mnenje k imenovanju 
Milke Ajtnik za ravnateljico Glasbene šole 
Radlje ob Dravi.

ženske 2011/2012.  Vrstni red  lige je bil 
sledeči: 
1. Cool Team (Radlje), 2. ŠD Vuhred, 3. 
Stroka Radlje, 4. Splavar Brezno, 5. Odbo-
jkarska sekcija Josipdol, 6. OŠ Vuzenica, 7. 
Agencija Mori Ožbalt.
Ženske, ki rade rekreativno igrate dvoran-
sko odbojko, sestavite svojo ekipo ali pa se 

2011/2012.  Na treh igriščih se je odi-
gralo 21 tekem. Vse tekme so bile zelo 
izenačene. Borbenost igralk in odigrane 
lepe točke, ki jih ni manjkalo, so bile nag-
rajene z bučnim ploskanjem. V dvorani se 
je čutila izredno pozitivna energija in dobra 
volja igralk. Igralke ekip, ki so v posamez-
nem kolu bile proste, pa so se preizkusile 
tudi v vlogi sodnikov. Turnir smo zaključile 
z razglasitvijo rezultatov turnirja. Podelile 
smo tudi pokale in priznanja za dosežena 
mesta v medobčinski odbojkarski ligi za 
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

PODELITEV PRIZNANJ
Uspešnost posameznega društva se meri po njegovi dejavnosti. Ta pa je odraz odgovo-
rnega ravnanja in prizadevnosti posameznikov ali manjših skupin, ki so voljni prispevati 
veliko prostovoljnega dela in svojega časa. Vsaka priprava še tako neznatnega dogodka 
terja od organizatorja svojo doslednost, poznavanje teme in iznajdljivost. Zato je prav, 
da se na nek način njihov trud tudi obeleži. Prava priložnost za to se je ponudila ob pro-
slavljanju 60. obletnice delovanja Društva upokojencev Radlje, kjer je predsednik društva 

Konrad Klemenc zaslužnim članom podelil priznanja. Prejeli so jih: Martin Krajnc, Alojz 
Erjavec, Stanko Lipuš, Emica Popijal, Ivana Hauser, Marina Petrič, Antonija Šajher, Katja 
Rek, Herman Bobovnik in Občina Radlje. A to še niso vsi, ki so na kakršen koli način vpeti 
v delo in naloge, da skupnost deluje tako, kot je treba. Čeprav jih tokrat priznanje ni dose-
glo, ostajajo še naprej nepogrešljiv člen v verigi množičnega članstva. Iskrene čestitke!

Društvo upokojencev Radlje ob Dravi

Mladinski svet slovenije v Radljah ob Dravi
Tokrat smo si predstavniki Mladinskega 
sveta Slovenije za svoje delovno-moti-
vacijsko srečanje izbrali Radlje ob Dra-
vi, domače mesto naše podpredsed-
nice, Sare Berglez. Kljub temu, da smo 
imeli po programu ogromno dela, je 
Radljam in prebivalcem te občine us-
pelo pri vsakemu od nas pustiti zelo 
pozitiven vtis. Navdušeni smo, da smo 
bili prvi obiskovalci novega mladinske-
ga hotela v Radljah, še bolj navdušeni 
pa nad načrtovanim programom, ki se 
bo te dni pričel tam intenzivno izvajati. Vse pohvale za ves njihov trud tako naši in vaši 
Sari Berglez ter celotni ekipi Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, z gospodom Milanom 
Šarmanom na čelu. S svojim obiskom nas je v soboto, 14. aprila, počastil tudi župan Alan 
Bukovnik, ki nas je prepričal, da so Radlje ob Dravi resnično mladim prijazna občina, kljub 
temu, da mogoče na prvi pogled zgleda, da mladi v Radljah nimajo vseh možnosti, kot 
jih mogoče imajo mladi katere druge občine. Pa jih imajo. V Radljah smo zato, tudi zaradi 
kraja samega, našli ogromno motivacije za naše delo. 

sara Drašković, Mladinski svet slovenije 

2. PRVOMAJsKI CROss 
COUNTRY NA ŽUPANK, 
RADLJE OB DRAVI 2012
Športna zveza Radlje ob Dravi – ŠZR prireja v 
torek, 1. maja 2012, s pričetkom ob 08.30 uri, 
2. CROSS COUNTRY NA ŽUPANK; Start teka v 
članski konkurenci ob 8.30 uri, dolžina 8 km 
in start teka v konkurenci dečkov in deklic ob 
9.00 uri, dolžine 900 m. Prijave na szr@radlje.
com (prijavnice) ali na 041 447 657 (Bojan 
Kus). Prijave so možne tudi na dan prireditve, 

do pol ure pred startom. Prvi trije v posamez-
ni kategoriji prejmejo pokale, vsi udeleženci 
pa spominske medalje. Pokali se podelijo v 
kategoriji z najmanj petimi tekmovalci. V pri-
meru manjšega števila od pet se kategorije 
združujejo. Absolutno najhitrejša tekačica in 
tekač prejmeta prehodni pokal ŠZR. 

Oddajte svojo zgodbo!
Ker bi radi, da prav vsi sodelujemo pri ustvarjanju tedenskih novičk Občine Radlje ob Dravi, vas vabimo, da nam najkasneje do ponedeljka do 12.00 ure 
pošljete na naslov novice@radlje.si vaše zgodbe in informacije, ki bi radi, da jih objavimo. Potrudili se bomo, da bomo upoštevali prav vse, kar pa zaradi 
ažurnosti obveščanja ne bomo utegnili objaviti, bomo dodali na naš FB profil in spletno stran Občine Radlje ob Dravi.


