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Občinska  
blagajna
Občina Radlje ob Dravi se je 
odločila, da bo s 1. septembrom 
2013  občankam in občanom 
ponudila  storitev Občinske 
blagajne – plačevanje položnic 
brez provizije. 
Občinsko blagajno bomo v 
Občini Radlje ob Dravi ustanovili 
zato, ker želimo občankam in 
občanom omogočiti GOTOVINSKO 
plačevanje položnic za različne 
storitve na enem mestu in brez 
provizije.
Tovrstni način plačevanja bo 
pripomogel k zmanjševanju 
stroškov vsakega gospodinjstva, 
kar dokazujejo tudi pozitivne 
izkušnje iz drugih občin.

kaTERE POlOŽniCE:
Trenutno potekajo še zadnje 
uskladitve s podjetji in javnimi 
zavodi o  medsebojnem 
sodelovanju, zato bomo končni 
seznam objavili v enih izmed 
naslednjih številk Novičk Občine 
Radlje ob Dravi.

kjE:
Občinska blagajna se bo izvajala v 
okviru občinske uprave, v občinski 
stavbi na Mariborski cesti 7, v 
3. nadstropju (Občina Radlje ob 
Dravi), soba 309, vsako sredo od 
8.00 do 10.00 in od 10.30 do 16.00 
ure.

Bila je nedelja in praznovali 
smo kar dva jubileja: 870 let 
našega kraja in 110 let delovanja 
Turističnega društva. Kljub 
izredno visokim temperaturam 
je bilo srečanje družabno in 
zelo prijetno. Na prizorišču ob 
skulpturi Klepet so se obiskovalci, 
po skromnih senčkah počasi 
pričeli zbirati. Stojnica društva in 
predstavniki so ob predstavitvi 
svojega dela in delovanja v kraju, 
proti zgodnem popoldnevu, bili 
deležni vedno večje pozornosti. 
Po sv. maši v cerkvi Sv. Mihaela, 
se je ob zvokih godbe na pihala 
pričel praznični program, ki 
ga je, skupaj z našo občino, 
pripravilo Turistično društvo 
Radlje. Slavnostni govornik, naš 
župan alan bukovnik, je orisal 
zgodovino našega kraja, poudaril 
pomembnost praznovanja ter 
vlogo društva, ki je vselej našlo 
pomembno mesto v utripu kraja, 
v katerem že toliko let deluje. Ob 
tem je poudaril pomembnost 
delovanja društva ter želel  
nadaljnje zasledovanje uspešne 
poti. Osrednja točka dogajanja je 

bil prikaz prepletanja preteklosti 
s sedanjostjo. Spomnili smo se  
na dvajseto obletnico postavitve 
skulpture Klepet v radeljskem 
središču,  katere idejna zasnova  
izhaja iz dela TD Radlje. Z našim 
častnim krajanom in častnim 
članom TD Radlje ter idejnim 
vodjem izpred dvajsetih let, 
Maksom suškom, je poklepetala 
tudi nuška bunc. Marsikaj sta 
povedala in nato zaključila 
klepet s prijetnim zabavnim 
vložkom skupaj z Rokom, ki 
je s pogovornim dialektom 
našega kraja v vložek, dodal 
še noto zabavnosti. O vlogi, 
pomenu ter delu in ponosu 
zavoljo zaslužnosti TD Radlje, je 
spregovorila tudi predsednica 
društva antonija Račnik. Toliko 
let delovanja, ob veliki želji za 
prihodnje uspehe, ki so rezultat 
uspešnega sodelovanja vseh, ki 
gojijo sorodnost dela in skupno 
miselnost, pomeni veliko. 
Program so popestrile pevke 
Dominike nove ter ansambel 
Nasmeh. Prireditev ob našem 

praznovanju je bila obenem tudi 
ena izmed prireditev Koroškega 
kulturnega poletja, v katerega 
se je TD Radlje vključilo letos že 
četrtič. Kljub skromni udeležbi, 
ki ji je botrovala obilica sonca in 
vročine, smo se ob praznovanju 
veselili in si zadovoljni ogledali 
razstavo na pročelju bivše Time. 
Razstava je prikazala pogled 
v zgodovino našega kraja ob 
fotografijah, ki so prikazovale 
izginule pretekle čase. Prikazane 
neimenovane podobe, kar silijo 
v razmišljanje. V imenu TD 
Radlje iskrena hvala vsem, ki so 
oblikovali to skupno praznovanje. 
Tako Občini Radlje, KS Radlje, 
Ateljeju Kresnik iz Zg. Vižinge, 
Mirku kogelniku, vsem društvom, 
ki so se predstavili na stojnicah, 
župniku jožetu gombocu, 
Javnemu zavodu ŠKTM Radlje, 
Mladinskemu centru, društvu 
kmetic Dravske doline s Štefko, 
članom TD, moderatorju, blažu 
Cvaru ter prav vsem, ki smo 
skupaj oblikovali dogajanje.

Predsednica TD Radlje, 
antonija Račnik 

PRaZnOVanjE 110 OblETniCE TD RaDljE Ob DRaVi in 870 lET RaDElj Ob DRaVi



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

slaDOlED
V vročih poletnih dneh si vsak po svoje 
išče hladno zavetje ali zaužije nekaj 
osvežilnega. Tako so si tudi stanovalci 
Doma za starejše Hmelina Radlje zaželeli 
sladoleda. Bil je julijski torek. Zgodaj 
dopoldan, ko so sence še dolge in sveže, 
so se v spremstvu delovne terapevtke in 
negovalke odpravili do centra Radelj. Po 
dobrem kilometru hoje so njihove noge 
postale težke, zato so, razporejeni v krog, 
sedli kar na vrt slaščičarne. Vsak je v rokah 
držal svoj kornet in zadovoljno okušal 
hlad in sladkost sladoleda. Naslada jih je 
tako prevzela, da ni bilo slišati niti besede, 
kaj šele klepetanja ali hihitanja, kot bi 
to zagotovo počeli otroci. Po krajšem 
počitku so se odpravili nazaj v Dom, k 
svojim sostanovalcem. Še nekaj dni so 
se spominjali dogodka, pripovedovali 
podrobnosti, ki so jih opazili in se skupaj 
smejali.
Za marsikoga pa je takšen izlet ostal le 
želja, kajti bolezen jim je zapahnila vrata 
in si zunanji svet slikajo samo še po 
pripovedovanjih.

i. H.

Piknik sTanOValCEV DOMa HMElina
V četrtek, 18. julija 2013, je bilo pred 
Domom Hmelina znova veselo. Potekal je 
že tradicionalni poletni piknik stanovalcev.
Zaposleni so uredili mize, kuharice pa so, 
ob pomoči hišnika, pripravile okusne jedi 
in pijačo. Piknika se je udeležila večina 
stanovalcev, med njimi tudi tisti, ki sicer 
sami ne morejo na prosto in potrebujejo 
pomoč strokovnega osebja. Dogajanje 
je še dodatno popestril harmonikar in 
prijetno druženje se je zavleklo v pozno  
popoldne.
Stanovalci so s piknika odhajali prešerne 
volje, z mislijo, da se druženja na poletnem pikniku znova udeležijo ob naslednji priložnosti.

klara kališnik

POčiTniŠki MEnU od 26. do 28. avgusta 2013 Organizator: DPM Radlje
Ponedeljek, 
26. avgust

Med 9. in 12. uro na Dobravi. 
ZbEREMO sE ob 9. na stadionu v 
Radljah (Prisoja)

V sodelovanju s konjeniškim in kinološkim 
društvom Radlje: DOPOlDan s kOnji. Veliko 
bomo izvedeli o konjih, negi, vzgoji, se preizkusili v 
jahanju … Primerno za otroke in mladino od 7. leta 
starosti.  

Potrebuješ: primerno obutev 
in oblačilo, zaščito pred klopi. 
Udeležba je brezplačna. Dobiš 
malico in pijačo.

Torek,
27. avgust

Ob 9. uri na stadionu v Radljah 
(Prisoja)

nOgOMETni TURniR pod strokovnim vodstvom 
trenerjev. letos za fante in za dekleta!

Potrebuješ: športno opremo (in 
navijače!). Udeležba je brezplačna. 
Dobiš malico in pijačo.

sreda,
28. avgust

Ob 9. uri na stadionu v Radljah 
(Prisoja)

nOgOMETni TURniR pod strokovnim vodstvom 
trenerjev. letos za fante in za dekleta!

Potrebuješ: športno opremo (in 
navijače!). Udeležba je brezplačna. 
Dobiš malico in pijačo.

sreda,
28. avgust

Ob 8. uri na avtobusni postaji 
pred OŠ

izlet v čokoladnico Zotter v avstriji. Potrebuješ: izpolnjeno prijavnico 
(knjižnica Radlje), znesek za otroke 
25 €, za odrasle 28 €.

ŽEliMO VaM bREZskRbnE POčiTniCE!

ObiŠčiMO čOkOlaDniCO ZOTTER
kDaj? 28. avgust 2013 (zadnja počitniška sreda)

Ura odhoda: 8.00
kraj odhoda: avtobusna postaja pred OŠ Radlje ob Dravi

nUjnO potrebno: veljavni potni list ali osebna izkaznica. Otroci mlajši od 7 let morajo imeti 
spremstvo odrasle osebe. Organizator in dodatne informacije: Društvo prijateljev mladine 
Radlje, dpm.radlje@gmail.com, v MKC Radlje, Knjižnici Radlje ali na gsm številki 051 603 198 
(Vojko), 040 368 376 (Sabina). 
Potek izleta: 
Ob 8. uri se odpeljemo proti Riegersburg. Vmes bomo imeli postanek za malico. Ogledali si 
bomo tovarno s proizvodnjo čokolade in tako imenovano čokoladno gledališče, se predajali 
mamljivim okusov in vonjavam, izvedeli zanimive informacije, nato pa se skupaj odpravili 
v svet okušanja raznolikih izdelkov ter razlag posameznih postopkov pridelave na različnih 
‘postajah’, s pomočjo avdio video naprave. Ustavljali se bomo ob majhni žičnici, na katerih 
se vozijo napitki mnogih čokoladnih okusov, ki si jih lahko pomešamo s penečim mlekom. 
Sladkanje ... mmmm
Cena izleta za otroke je 25 € in za odrasle 28 € ter se plača ob prijavi. Zajema pa:
•  malico (pijača in kifl),
•  prevoz in vse, kar spada zraven (cestnine, parkirnine, …),
•  vstopnino in vodenje.
Prijave zbirajo v MKC Radlje in v Knjižnici Radlje ob Dravi, do zapolnitve 36 prostih mest. Starši 
obvezno izpolnijo izjavo, ki jo lahko dobite v MKC, 
v knjižnici ali pa na facebooku DPM Radlje. 
Veselimo se druženja z vami!

člani Društva prijateljev mladine Radlje


