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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Čistilna akcija 2013
Letošnje čistilne akcije, ki je potekala v soboto, 13. aprila 2013 
se je udeležilo  471  občank in občanov Občine Radlje ob 
Dravi. Cilj čistilne akcije je bil očiščenje razpršenih odpadkov 
po vsej občini. Sodelovala so naslednja društva;Ludo 
društvo, PGD Vuhred, Športno društvo Vas, DPM Dravska 
dolina, Marenberški mladinski lokalni svet, Fotografsko 
društvo Škljoc, Društvo prijateljev mladine Radlje ob Dravi, 
KS Radlje ob Dravi, MKC, Društvo kmetic Dravske doline, 
Gobarsko društvo »Sivka« Radlje ob Dravi, Medobčinsko 
društvo invalidov »Drava« Radlje, Planinsko društvo Radlje 
ob Dravi, KS Remšnik, ŠD Remšnik, KD Remšnik, Plezalni klub 
Martinček, Konjeniško in kinološko društvo Radlje, Turistično 
društvo Radlje ob Dravi, občani Sv. Treh Kraljev, Društvo 
strelcev z možnarji Sv. Trije Kralji, Lovska družina Radlje ob 
Dravi, Kulturno športno turistično društvo Dobrava, Turistično 
društvo Vuhred, Lovska družina »Orlica« - Vuhred, KS Vuhred, 
Ribiška družina Radlje ob Dravi, Čolnarsko društvo »Skala«, 
Športno društvo Sv. Anton na Pohorju, Javni zavod ŠKTM. 
Iz Osnovne šole Radlje ob Dravi s podružničnima šolama pa se 
je udeležilo 610 učencev in učiteljev.
Zbrali smo cca. 80 m³ odpadkov, ki bodo brezplačno odpeljani 
na Kocerod, za kar gre posebna zahvala direktorju mag. Ivanu 
Plevniku. 

Zahvaljujem se vsem, ki ste se udeležili čistilne akcije, še 
posebej Čolnarskemu društvu »Skala«, ki še vedno nadaljuje 
čiščenje odpadkov ob reki Dravi, ki so jih nanosile zadnje 
poplave.
Že večkrat smo pokazali, da znamo stopiti skupaj in prevzeti 
odgovornost za svoj kraj, da si želimo v skrbi za čistejše okolje 
pokazati, da lahko skupaj naredimo več, spreminjamo, 
dvignemo ozaveščenost, zato sem še kako ponosen na vse, ki 
ste z prostovoljnim delom pokazali, da vam ni vseeno.

alan Bukovnik, župan

OBVEstilO – zBiranjE starEga žElEza in 
Ostalih kOVinskih OdpadkOV šE VEdnO 
traja (dO 31. 5. 2013)
Spoštovane krajanke in krajani Vuhreda, Spodnje Orlice, Svetega Antona 
na Pohorju, Elektrarne Vuhred, Dobrave, Spodnje Vižinge in ostalih krajev 
Občine Radlje ob Dravi, 
obveščamo Vas, da smo se v Prostovoljnem gasilskem društvu Vuhred 
odločili zbrati čim več starega in odpadnega železa, drugih kovinskih 
odpadkov, gospodinjskih in kmetijskih strojev, raznih kovinskih priključkov 
ter ostalih naprav in strojev, ki vsebujejo tudi kovinske dele. Vse to lahko 
odložite v zabojnik pri gasilskem domu v Vuhredu. Če teh materialov 
ne morete oddati sami, pokličite na telefonsko številko 031 383 058 – 
poveljnika gasilskega društva Antona HRIBERNIKA ali na telefonsko številko 
040 852 291 – namestnika poveljnika Jaka PARADIŽA, ki bosta organizirala 
odvoz.

karl kOtnik, tajnik pgd Vuhred

pOstaVljanjE 20. MajskEga drEVEsa
Spoštovane krajanke in krajani Vuhreda, Spodnje Orlice, Svetega Antona 
na Pohorju in Elektrarne Vuhred, člani Prostovoljnega gasilskega društva 
Vuhred Vas obveščamo, da bomo dne 26. aprila 2013 ob 17. uri pri gasilskem 
domu v Vuhredu postavili že 20. majsko drevo. Vabimo Vas, da se nam pri 
postavljanju drevesa pridružite. Po postavitvi drevesa bomo ob skromni 
zakuski poklepetali in obujali spomine. Vljudno vabljeni!

karl kOtnik, tajnik pgd Vuhred

praznOVanjE krajEVnEga praznika
Krajevna skupnost Radlje ob Dravi Vas vljudno vabi na proslavo 
in druženje ob praznovanju krajevnega praznika, ki bo v sredo, 
1. maja 2013, s pričetkom ob 10. uri na ŽUPANKU nad Radljami.

anton VOdUšEk, predsednik sveta ks radlje

kdaj? Ura dogodek 

Četrtek, 2. maja

15.00 sprejem in dobrodošlica  pri Športni hiši Radlje

15.30–17.45 Program za otroke in odrasle, oratorijske 
delavnice

17.45 Procesija z urno don Boska iz pred Športne hiše 
do cerkve sv. Mihaela

18.30 Otroško-mladinska sv. maša

19.30-20.15 Recital o don Bosku

19.30-22.00 Možnost za sv. spoved

22.00 Molitveno bdenje skozi vso noč

Petek, 3. maja

7.30 Slovesne hvalnice

8.00-10.00 Osebna molitev ob don Bosku

10.00 Sv. maša

11.15 Slovo od relikvij pred župnijsko cerkvijo

Vabljeni vsi, lahko se nam pridružite kadarkoli.



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

rEVija OtrOških in 
Mladinskih pEVskih 
zBOrOV 2013 
V torek, 16. aprila 2013, je bila v avli 
OŠ Radlje revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov, ki jo organizira JSKD 
Radlje ob pomoči OŠ Radlje. 
Predstavili so se mladi pevci iz Ribnice, 
Mute, Vuzenice, Brezna, Vuhreda, 
Remšnika in Radelj. Naših zborov je bilo 
kar pet: Otroški pevski zbor Podružnične 
OŠ Vuhred (Sonja Pogač Kreuh), Mladinski 
pevski zbor Podružnične OŠ Remšnik 
(Simona Svanjak), Otroški pevski zbor 
OŠ Radlje (Simona Svanjak), Mladinski 
pevski zbor OŠ Radlje (Simona Svanjak) 
in Dekliška vokalna skupina OŠ Radlje 
(Simona Svanjak). Za inštrumentalno 
spremljavo naših zborov so poskrbeli 
Sašo Vollmaier (klavir), Matej Švab 
(kontrabas) in Uroš Tertinek (trobenta). 
Za regijsko raven so bili predlagani 
naslednji zbori: OPZ Vuzenica, MPZ 
Radlje in DVS Radlje.
Prireditev je strokovno spremljala 
Danica Pirečnik, ki je vse pevke, pevce, 
njihove zborovodje in zborovodkinje zelo 
pohvalila in jim čestitala. Pohvalila je tudi 
organizacijo prireditve, ki je bila vzorna. 
Pridružujem se čestitkam pevkam in 
pevcem.
Tudi sama bi se rada zahvalila vsem 
kolegicam, kolegom, učenkam in 
učencem, ki sodelujejo pri organizaciji 
prireditev. Na vseh prireditvah (in ni jih 
malo) poteka vse brezhibno in z dobro 
voljo, zato je sodelovanje na prireditvah 
lepo. 

simona svanjak, Oš radlje ob dravi

datUM dOgOdEk

Četrtek 25. 4. Kuharska delavnica

Petek 26. 4. Filmska predstava

Sobota 27. 4. Mladinske delavnice

Ponedeljek 29. 4. Izdelajmo si dišeče sveče

Torek 30. 4. Izdelajmo si cvetlične magnetke

3. prVOMajski crOss 
cOUntrY na žUpank
Športna zveza Radlje ob Dravi – ŠZR prireja v sredo, 1. 
maja 2013, s pričetkom ob 8.30, 3. CROSS COUNTRY 
NA ŽUPANK. Start teka je pri Športnem stadionu Radlje 
ob Dravi ob 8.30 uri. Predstavitev proge (8 km) z 
zemljevidom lokacije ter drugimi tehničnimi podatki je 
dostopna na spletni strani Športne zveze Radlje, www.
radlje.com/szr/. Prijavo pošljite na elektronski naslov 
szr@radlje.com ali pokličite na 041 447 657 (Bojan 
Kus). Prijave so možne tudi na dan prireditve, do pol ure 
pred startom. Prvi trije v posamezni kategoriji prejmejo 
pokale, vsi udeleženci pa spominske medalje. Vabljeni!

športna zveza radlje ob dravi

krEsOVanjE 
Športno društvo Radlje ob Dravi vabi v torek, 30. aprila 2013, ob 
20. uri na tradicionalno kresovanje na Dobrovo. Za zabavo bosta 
poskrbela ansambel Hopla in skupina Nitrox. Vabljeni!

dElaVnicE V MMkc, VsE dElaVnicE sE priČnEjO OB 17. Uri

glasBEnO plEsni dOgOdEk
Vabljeni v sredo, 1. 5. 2013, ob 10. uri na glasbeno plesni dogodek na žUpank 
v radljah ob dravi. animacijo bo izvedel Boris kolonenko. Otroke in starše bo 

spodbudil s predstavo skaČi, plEši, Vriskaj na VEs glas.

Kot vsako leto se bo tudi letos na prireditvi na ŽUPANKU predstavilo drUštVO prijatEljEV 
MladinE radljE OB draVi s srečelovom, delavnico poslikave majic in razne druge družabno 

zabavne igre.
Denar, ki se z aktivnostmi zbere je namenjen vsem otrokom.

PRIDITE TUDI VI, NE BO VAM DOLGČAS.
Vojko gmajner, predsednik dpM radlje ob dravi 

UpOraBniki OBČinskih cEst
Obveščamo vas, da s 1. majem 2013 preneha veljati prepoved prometa na občinskih cestah 
za vsa tovorna vozila, ki presegajo osno obremenitev 4 tone. 


