
Poštnina plačana pri 
Občini Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje od Dravi
SREČANJE Z INVALIDI
Medobčinsko društvo invalidov »DRA-
VA« Radlje ob Dravi je dne 21. 10. 2011 
pripravilo družabno srečanje za svoje 
invalide, ki se drugače, zaradi invalid-
nosti in bolezni,  ne morejo udeleževati 
društvenih prireditev in srečanj, izletov, 
plavalnih dni, bralnih krožkov in delavn-
ic ročnih del. Povabilu se je odzvalo 28 
članov s svojci. Prisotne so pozdravili: 
župan občine in poslanec DZ Alan BU-
KOVNIK, ki je spregovoril o delovanju in 
programih občine ter direktorica CSD 
mag. Darinka KOVŠE KETIŠ, ki je pred-
stavila nekatere spremembe zakonov 
o socialnih prejemkih in načinih prido-
bivanja le teh. Za izpolnjevanje vlog in 
obrazcev bodo na CSD imeli informa-
torja. Vloge bodo pričeli sprejemati s 
1. 12. 2011, zakonodaja pa se prične 
izvajati s 1. 1. 2012. Zbrane je pozdravil 
tudi predsednik društva Alojz CIFER, ki 
je v kratkem seznanil prisotne z delom 
in delovanjem društva. Vsi govorniki so 
udeležencem srečanja zaželeli prijetno 
druženje in doživet popoldan. Za dobro 
voljo pa je poskrbel mlad harmonikar 
Andraž GAŠPER. Tudi slovenska pesem je 
zvenela v pozno popoldne. Bil je res lep 
družabnen dan, za kar so izrekli vso poh-
valo prav vsi prisotni.

Predsednik MDI “Drava”,
 Alojz CIFER
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Elektro infrastruktura 
v Občini Radlje ob 
Dravi
Direktor Elektra Celje, Področja Slovenj 
Gradec, Jure Jordan se je v petek, 21. 10. 
2011, skupaj z županom in podžupanov 
pogovarjal o planu vzdrževanja, obnovi 
ter izgradnji nove elektroinfrastrukture, 
ki jih Elektro Celje, d.d. planira za leto 
2012 na območju Občine Radlje ob Dra-
vi.

Uspešna izvedba 
projekta Simbioz@ 
V knjižnici Radlje ob Dravi in v krajev-
ni knjižnici Muta je v tednu od 17. do 
21. oktobra potekal projekt Simbioza, 
kjer so mlajši prostovoljci učili starejše 
udeležence uporabe računalnika. V 
knjižnicah je bilo tako precej živahno 
,vsako dopoldne med 9. in 11. uro 
in popoldne med 16. in 18. uro. Na 
posameznem srečanju je bilo v Radl-
jah po osem udeležencev in od trije 
do štirje prostovoljci, ter na Muti štirje 
udeleženci in eden ali dva prostovoljca. 
Skupno se je v enem tednu projekta 
udeležilo 38 udeležencev in 11 pros-
tovoljcev. Kar nekaj udeležencev se je 
sploh prvič srečalo z računalnikom in 
po zaključenem projektu so bili oprem-
ljeni z osnovnim znanjem in opogum-
ljeni, da se z računalnikom sploh spo-
prijateljijo. Ponosni in zadovoljni smo, 
da smo kljub kadrovski stiski uspeli 
uspešno sodelovati v tem odmevnem 
vseslovenskem projektu, ki je tudi 
našim občanom obogatil življenje. 
Končni vtisi so zelo dobri.

Knjižnica Radlje ob Dravi

Predavanje za starše: 

POMAGAJMO OTROKU 
PRI UČENJU
Starši zagotovo želimo pomagati otro-
kom pri učenju, nemalokrat pa se zna-
jdemo pred ovirami, ki jim nismo kos. 
Učenje je dejavnost, kjer je največkrat 
pomembno kako, ne koliko se učimo. 
Na delavnici bomo dobili konkretne 
usmeritve, ki nam bodo pomagale, da 
bomo pri pomoči uspešnejši. Izvajalka 
delavnice Bernarda Mori-Rudolf se in-
tenzivno posveča učenju učenja, učnim 
tipom, zna prepoznavati značilnosti in 
svetovati. Vabljeni v Knjižnico Radlje, 27. 
10. 2011, ob 17. uri. 

Vabimo vas
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SEJA KS VUHRED
V četrtek, 18. 10. 2011, se je sestal svet KS 
Vuhred na svoji 7. redni seji. Obravnavali 
smo realizacijo sklepov zadnje seje, 
urnik in uporaba večnamenske dvorane. 
Vlogi Turističnega društva Vuhred o 
presaditvi smreke na prostor v središče 
Vuhreda svet ni odobril. Sprejeli smo sk-
lep k izvedbi dokumentacije in izvedba 
projekta – idejna zasnova za prizidek k 
večnamenski dvorani za shrambo odra, 
stolov in športnih pripomočkov. Ugotovi-
li smo, da je Režijski obrat Občine Radlje 
ob Dravi realiziral vse pobude iz prejšnje 
seje. Asfaltirala se je cesta na odseku 
šola-Horvat. Na seji je bil prisoten tudi 
podžupan Občine Radlje ob Dravi, Rob-
ert Potnik, ki je svet seznanil s tekočimi 
zadevami s strani občine ter odgovarjal 
na vprašanja in pobude članov sveta. 
Dogovorili smo se, da bodo sami počistili 
dvorano, končale so se tudi zasaditve 
nasadov in cvetlic na mostu. Občina se 
bo prijavila na razpis Ukrepa 322 za Ure-
ditev hodnik za pešce.  Projektna doku-
mentacija za projekt »Most čez Dravo in 
železniški podvoz« je izdelana. 
KS je podaljšana roka občine, zato je 
naše  sodelovanje z občino, občinsko 
upravo, režijskim obratom in Javnim za-
vodom ŠKTM dobro in zelo pomembno. 
Trudimo se za ohranitev dobrega in 
zdravih odnosev za dobro kraja – naše 
krajevne skupnosti. 
Predsednica KS Vuhred, Metka Erjavec

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.

Z novim nogometnim 
stadionom v Radljah 
ob Dravi tudi nov 
veter dejavnosti in 
rezultatov!
Nov, moderno opremljen nogometni sta-
dion v Radljah ob Dravi je vlil Športnemu 
društvu Radlje, oziroma njegovim sele-
kcijam otrok in mladine v Nogometni 
šoli Radlje, članskemu moštvu in vsem 
sodelujočim pri vodenju društva obilo 
novega elana! V tekanju za žogo je tre-
nutno vključenih rekordno število otrok, 
mladine in odraslih, približno sto petde-
set aktivnih. Tudi rezultati so temu prim-
erni, saj kategorije mlajših in starejših 
cicibanov, mlajših in starejših dečkov, 
kadetov in članov dosegajo odlične re-
zultate. Člansko moštvo domačega 
kluba trenutno celo kroji sam vrh 1. 
medobčinske mariborske lige. Hkrati z 
rezultati pa je izredno pomembno, da 
je nogomet zopet pritegnil na zelenico 
večje število občanov, ki si želijo ogledati 
to športno zvrst, ali sodelovati v dose-
ganju rezultatov in vodenju kluba. Globo-
ko vtisnjena tradicija nogometa v mestu 
Radlje se tako nadaljuje.

Sekretar ŠD Radlje, Bojan KUS

1. medobčinska mariborska 
liga 
Vljudno vas vabimo na člansko tekmo 1. 
medobčinske mariborske lige v soboto, 
29. 10. 2011, ob 15.00 uri, na novem no-
gometnem stadionu v Radljah ob Dravi, 
med ekipama Nogometnega kluba Radlje 
in Nogometnim klubom Rače. Veseli bomo 
vaše družbe!

Nevarna snov in požar na 
železniški postaji Vuhred
Vaja, nevarna snov in požar na železniški 
postaji Vuhred, se je izvedla v petek, 21. 
10. 2011, skladno z letnim planom dela 
sveta in poveljstva koroškega gasilskega 
območja, ter je usklajena s smernicami 
Gasilske zveze Slovenije o izvajanju ak-
tivnosti v mesecu požarnega varstva. Na-
men vaje je ugotoviti dejansko priprav-
ljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč 
na območju Gasilske zveze Dravske doline, 
kot tudi sosednjih gasilskih zvez. Poudarek  
vaje je na sodelovanju vseh prostovoljnih 
gasilskih enot Gasilske zveze Dravske 
doline in Koroškega gasilskega območja z 
enotami širšega pomena, zato na vaji ob 
enotah GZDD sodelujejo gasilske enote 
širšega pomena: KGZ Ravne na Koroškem, 
PGD Radlje ob Dravi, PGD Slovenj Gradec in 
enoti  PGD Dravograd in PGD Prevalje. Gas-
ilske enote, prostovoljne, javne in širšega 
pomena so dobro odigrale svojo vlogo po 
scenariju vaje. Naloge so bile opravljene 
nazorno, hitro in z upoštevanjem varnosti 
ter operativno taktičnih postopkov. V vaji 
je sodelovalo 88 gasilcev, vsa uporabljena, 
razpoložljiva tehnika in zaščitna sredstva 
pa so se izkazala za primerna. Navkljub 
dejstvu neizkušenosti za tovrstno vrsto in-
tervencij je bila vaja izvedena zelo dobro.

Poveljnik GZDD Tomaž Kristan VGČ I 

Vuhred Foto: Izi Foto

Vabimo vas


