DEDIŠČINA GRE V ŠOLE
Utrinki iz
v Koroškem pokrajinskem muzeju,
sobotnega koncerta: Tudi
Muzeju Radlje smo se pridružili pestremu

vseslovenskemu programu prireditev
v okviru projekta Dediščina gre v šole,
Dnevi evropske kulturne dediščine,
27. 9. - 4. 10. 2014, katerih namen
je izobraževanje o dediščini, in smo
za otroke organizirali dve brezplačni
delavnici v četrtek 2. oktobra 2014 v
muzejskem razstavišču v dvorcu Radlje
(Koroška cesta 68, Radlje):

- od 9.00-10.30 ure delavnica Kleši, kleši
kamen.
- od 11.00-12.30 uredelavnica Predmet
na predmet zbirka
Več na www.zvkds.si/dekd in v Muzeju
Radlje (02 621 25 49).

AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV 2014

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi obvešča občane občine Radlje ob Dravi, da
se bo akcija odvoza kosovnih odpadkov izvajala po sledečem razporedu:

VABILO

Vljudno vabljeni na spominski
koncert ob 10. obletnici smrti
župnika gospoda Štefana
Žemljiča, ki bo v soboto,

4. 10. 2014, ob 18.30 uri
v cerkvi
Sv. Lovrenca v Vuhredu.
Cerkveni pevski zbor v
sodelovanju z Ženskim pevskim
zborom Vuzenica in Ženskim
pevskim zborom DI Dravograd.
Vljudno vabljeni!

Naselje:

Lokacija

RADLJE

Grajska pot 2 (Smrečnik)
Pod gradom 26 (Breznik)
Pod gradom 39 (stanovanjski blok)
Pri skali 8 (Gros)
Maistrova (Pavlič - Praznik)
Hmelina (Zupančič)
Hmelina (ERA)

DOBRAVA

kmetija GLAŽER
Jurač

SP. VIŽINGA

odcep za igrišče Havaji
cesta Hudej - Snežič (Prater)

VUHRED

Vas pri koritu
Zadružni dom

SV. ANTON

Sv. Anton - igrišče
Sp. Orlica - igrišče pri Greglu

VAS in
ZG. KOZJI VRH
ZG. VIŽINGA

Elektrarniško naselje Kozji Vrh
Avtobusno postajališče Vas

ŠT. JANŽ
REMŠNIK

cerkev Sv. Janez

SV. TRIJE KRALJI

OŠ Brezovec - Štandeker
Cesta pri kmetiji Rožič - Mori

center - Šrajner
odcep pri kmetiji Korent
križišče Remoplast
Remšnik šola
Koležnikov most

Datum

6. in 7. 10. 2014

8. in 9. 10. 2014

13. in
14. 10. 2014

15. in
16. 10. 2014

NAVODILO: V akciji odvoza kosovnih odpadkov lahko uporabniki oddajo IZKLJUČNO
kosovne odpadke, med katere NE SODIJO:
- mokri in suhi komunalni odpadki,
- nevarni odpadki (barve, laki, razredčila, akumulatorji, ...),
- gradbeni odpadki (beton, opeka, ploščice, izolacija, okna z steklom, …),
- salonitna kritina
Hvala za razumevanje!

JKP Radlje ob Dravi d.o.o.
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Radeljska srečanja so za nami

Rad bi se zahvalil vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji občinskega praznika Občine Radlje ob Dravi.
Za nami so številne prireditve in s ponosom lahko rečem, da smo jih uspešno pripeljali h koncu. Prav tako se zahvaljujem vsem občankam in
občanom, da ste si vzeli čas in skupaj z nami praznovali občinski praznik. Upam, da ste zadovoljni s tem, kar smo vam pripravili.
mag. Alan Bukovnik, župan

UTRINKI z RADELJSKIH
SREČANJ 2014

Odprtje Radeljskih srečanj
V petek, 12. septembra, smo v Dvorcu
Radlje z odprtjem stalne razstave Spominska
soba rodbine Pahernik pričeli praznovanje
občinskega praznika. Koroški pokrajinski
muzej, Muzej Radlje ob Dravi, je skupaj s
Pahernikovo ustanovo pripravil izjemno
razstavo. Alenka Verdinek, kustodinja in
avtorica razstave Spominska soba rodbine
Pahernik, nam je pobliže predstavila
spominsko sobo in rodbino Pahernik. O
Pahernikovi ustanovi pa je spregovoril
predsednik uprave Pahernikove ustanove
in častni občan Občine Radlje ob Dravi,
Maksimiljan Sušek. Za glasbeni vložek je
poskrbel Timi Krajnc na kitari.

Odprtje izgradnje
dela odseka
kolesarske steze v
naselju Vasi in Sp.
Vižinga

V tednu mobilnosti smo v petek,
19. septembra 2014, predali svojemu
namenu del odseka kolesarske steze v
naselju Vasi in Sp. Vižinga. Prireditev je
potekala v centru Vasi.
Projekt Kolesarske poti v Dravski dolini je
skupni projekt Občine Radlje ob Dravi, Občine
Muta in Občine Vuzenica. Operacijo je delno
financirala Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj in v Občini Radlje
ob Dravi smo v ta namen prejeli 550.000,00
EUR. S projektom bomo pridobili:
- novozgrajene kolesarske steze v dolžini
4,54 km;
- posodobljene kolesarske steze v dolžini
1,76 km in
- skupno označevanje in promocijo
kolesarske poti v okviru vseh treh
sodelujočih občin.
Za glasbeno vzdušje je poskrbel Žan Uran na
harmoniki.

Domoljubne pesmi

Občina Radlje ob Dravi je v sodelovanju z
Združenjem borcev za vrednote NOB Radlje
ob Dravi, Območnim združenjem veteranov
vojne za Slovenijo Zg. Dravska dolina, Radlje
ob Dravi, in Policijskim veteranskim društvom
Sever za Koroško v soboto, 20. septembra
2014, organizirala Popoldan domoljubne
glasbe na Županku nad Radljami.
Sodelovali so naslednji zbori: Ljudske pevke
Kapla na Kozjaku, Moški pevski zbor Stane
Sever Ribnica na Pohorju, Kmečka godba iz
Pernice, KD Radlje, Moški pevski zbor Radlje,
Mešani pevski zbor Sv. Anton na Pohorju, KD
Radlje, Mestni pihalni orkester Radlje, Ženski
pevski zbor DU Vuzenica, Ansambel Diaton
Muta-Vuzenica in Marko Fornezzi.

Odprtje razstave Čebelarskega društva Radlje in
Čebelarske učne poti

Skupaj s Čebelarskim društvom Radlje ob
Dravi smo v torek, 23. septembra 2014,
svojemu namenu predali Čebelarsko učno
pot. Ta se vije okoli centra Radelj ob Dravi.
Na severu se dotika Št. Janža nad Radljami,
na jugu vodi mimo Osnovne šole Radlje ob
Dravi. Na vzhodu se začne pri cerkvi Sv.
Mihaela in na zahodu se zaključi v Dvorcu
Radlje. Razdeljena je na šestnajst točk ali
postojank, na vsaki točki je postavljena
tabla s čebelarsko vsebino, ki jo je
pripravilo Čebelarsko društvo Radlje.
Na ta dan je čebelarsko društvo pripravilo
tudi razstavo z naslovom Čebelarsko
društvo Radlje skozi čas. Imeli smo
možnost okusiti izdelke iz medu in videti
opremo, ki so jo včasih uporabljali pri
svojem delu. Aktivno in uspešno delovanje
društva smo si lahko ogledali na slikah in
na priznanjih. Za pravo glasbeno vzdušje
je poskrbel Vrtec Radlje ob Dravi pod
vodstvom Ljubice Kališnik in Maše Trojak.

Srečanje župana z invalidi in upokojenci Občine Radlje ob Dravi
Župan mag. Alan Bukovnik je v četrtek, 25.
septembra 2014, v Športni hiši pripravil
srečanje vseh upokojencev in invalidov
Občine Radlje ob Dravi. Ob tej priložnosti
je občankam in občanom predstavil novo
pridobitev, in sicer nudenje brezplačnih
prevozov za starejše občanke in občane
Občine Radlje ob Dravi.

Občina Radlje ob Dravi je letos marca z
Inštitutom Antona Trstenjaka podpisala
Pogodbo o vključitvi Občine Radlje ob
Dravi v slovensko in svetovno mrežo
Starosti prijaznih mest in občin. S tem je
občina še aktivnejše pričela z reševanjem
problematike, ki pesti starejše občane.
Ustanovljen je bil Županov svet Starosti
prijazne Občine Radlje ob Dravi, v
katerem sodelujejo predstavniki starejših
občank in občanov ter javni zavodi v
občini, in sicer Dom Hmelina, Center za
socialno delo Radlje ob Dravi, Zdravstveni
dom Radlje ob Dravi, Knjižnica Radlje ob

Dravi in Osnovna šola Radlje ob Dravi.
Pripravili so strategijo – razvojni načrt za
obdobje od leta 2014 do 2020.
Starejši občani so najbolj izpostavljali
problem mobilnosti, saj se želijo odpraviti
po nakupih ter k zdravniku, v lekarno ali po
raznih drugih opravkih, vendar vsi nimajo
svojcev in znancev, ki bi jih lahko peljali
naokoli ali pa so bližnji tudi zaposleni.
Tako je Občina Radlje ob Dravi sklenila
podpisati Pismo o nameri med občino,
Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije
in Zavodom Zadihaj. Skupnost socialnih
zavodov Slovenije preko podporne mreže
Matija – Mreže aktivnosti omogoča
trženja, informiranja in asistence storitev
dejavnosti Prostofer, katere ime je
sestavljeno iz besed prostovoljni šofer.
Prostovoljci nudijo prevoz starejšim
ljudem, ki sami ne morejo več voziti ali
nimajo nikogar, ki bi jih prevažal. V mrežo

je občina vstopila s pomočjo Zavoda
Zadihaj, ki je ponudil električni avtomobil.
KAKO POSTATI PROSTOFER oz.
prostovoljni šofer?
Prostovoljec pokliče mrežo MATIJA na 080
10 10 in pove, da želi postati Prostofer za
Občino Radlje ob Dravi. Uporablja lahko
električno vozilo Občine Radlje ob Dravi ali
svoje osebno vozilo.
KAKO NAROČITI PREVOZ?
Starejši občan/ka Občine Radlje ob Dravi
samo pokliče na telefonsko številko
080 10 10 in pove, kdaj in kam potrebuje
prevoz.
Prevozi za starejše bodo brezplačni in se
bodo izvajali na območju Upravne enote
Radelj ob Dravi (Občina Podvelka, Ribnica
na Pohorju, Radlje ob Dravi in Muta,
Vuzenica).

Slavnostna seja

Ob občinskem prazniku smo se na
slavnostni seji Občinskega sveta Občine
Radlje ob Dravi ozrli na dosežke, ki so v
letošnjem letu zaznamovali marsikatero
aktivnost in s svoji delom opozorili nase.
Končane pridobitve v občini v zadnjem
obdobju in v 20 letih smo predstavili na
filmu. Ogledate si ga lahko tudi na spletni
strani Občine Radlje ob Dravi www.obcinaradlje.si
Z občinskimi odličji smo se zahvalili tistim,
ki so svojo energijo v preteklosti vlagali v
razvoj in napredek občine Radlje ob Dravi
ter se predali glasbenim užitkom Tinkare
Kovač in Gibonnija ter Kvartet saksofonov v
sestavi Dejana Kusa, Blaža Starca, Danijela
Lauka in Aljaža Razdevška.

NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE RADLJE
OB DRAVI se je podelil gospodu
IVANU PEČOVNIKU za njegovo
dolgoletno strokovno delo in družbeno
angažiranost.
NAGRADO Občine Radlje ob Dravi za
leto 2014 je prejel:
- Alojz ERJAVC
PLAKETE Občine Radlje ob Dravi za leto
2014 so prejeli:
- Srečko KNEZ
- Ivan VAJS
- Alfonz RESNIK
- Društvo kmetic KO Vuhred

FOTO Anka

Posebno priznanje občine Radlje ob
Dravi je župan podelil na osnovi pobud
in lastne odločitve podjetju Stroj d.o.o.
za dolgoletno uspešno poslovanje
podjetja v občini Radlje ob Dravi in hkrati
tudi zaposlovanje v domačem kraju,
kar pomeni dostojno življenje številnih
posameznikov in njihovih družin.
Njihova prizadevnost, uspešnost in
občutek za urejeno okolje je vzor številnim
novonastajajočim podjetjem v naši
občini. Priznanje je prevzel namestnik
direktorja Ivan Golob.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in
jim želimo še veliko uspeha na njihovi
življenjski poti.
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Odprtje Čistilne naprave Radlje

V petek popoldan je župan mag. Alan
Bukovnik skupaj z direktorjem podjetja
Riko, d. o. o., Janezom Škrabcem,
slovesno odprl Čistilno napravo Radlje za
odvajanje in čiščenje odpadne vode.
Objekt se nahaja približno 20 m severno
od regionalne ceste Maribor–Dravograd.
Upravna stavba je objekt, ki združuje več
prostorov z različnimi dejavnosti, kot so:
- prostor mehanskega predčiščenja,
- prostor za puhala,
- prostor za elektro omare,

- garderoba in sanitarije,
- komandni prostor,
- prostor za dehidracijo,
- prostor za sprejem grezničnih vsebin.
Projekt izgradnje se delno financira iz
Kohezijskega sklada Evropske unije v
okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007─2013, razvojne prioritete
»Varstvo okolja – področje voda«,
prednostne usmeritve »Odvajanje in
čiščenje komunalnih voda«.
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