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PROSLAVA OB DNEVU
DRŽAVNOSTI
V petek, 23. junija, smo na mejnem prehodu
Radelj obeležili slovenski državni praznik,
dan državnosti. Slovenija se je pred 26. leti
odločila za mir, svobodo in pravičnost. Vse to
so vrednote, ki nas bodo povezovale tudi v
prihodnosti.
Mejni prehod Radelj je skozi svojo zgodovino

doživel veliko izzivov, priča smo bili vsaj trem
pomembnim mejnikom: boju za severno mejo,
koncu druge svetovne vojne in zgodovinski
osamosvojitveni vojni. Slavnostni govornik
je bil državni sekretar Ministrstva za notranje
zadeve RS, gospod Boštjan Šefic.

POSTAVITEV ULIČNEGA
ZBIRALNIKA ZA
E-ODPADKE

Zahvaljujemo se učencem OŠ Radlje ob Dravi,
Alini Mrak, Eli Peruš, Marošu Koširju Novaku
in Zoji Žižek, Mestnemu pihalnemu orkestru
Radlje ob Dravi ter Jožetu Terniku.

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi je
skupaj s podjetjem ZEUS uspešno kandidiralo
za evropsko subvencijo postavitve uličnih
zbiralnikov za e-odpadke in baterije ter
zagotovilo evropska finančna sredstva za
postavitev petih zabojnikov, ki bodo postavljeni
v občinah Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica,
Ribnica na Pohorju in Podvelka. Zabojniki so
namenjeni zbiranju e-odpadkov (računalnikov,
elektronskih naprav, malih gospodinjskih
naprav in druge opreme) ter odpadnih baterij.

Občina Radlje ob Dravi

V torek, 20. 6. 2017, so skupaj z županom
prevzeli zbiralnik, ki je postavljen pred stavbo
na Mariborski cesti 4 v centru Radelj ob Dravi.
Občina Radlje ob Dravi

OMOGOČIMO
DOSTOP DO
STORITEV VSEM OBČANOM
Občina Radlje ob Dravi je 4. 12. 2007 prejela
s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije
listino »Občina po meri invalidov«. Občina se
odgovorno odziva na potrebe in interese vseh
občanov, tudi tistih s posebnimi potrebami,
skrbi za čim bolj kakovostno življenje v
skupnosti in pri tem upošteva različnost
njihovih potreb in možnosti, predvsem pa
povezuje dejavnost in odgovornost različnih
javnih služb ter gospodarskih dejavnikov v
občini.
Pridobitev listine »Občina po meri invalidov« je
priznanje občini, da se je s svojim dosedanjim
delovanjem potrdila kot odgovoren dejavnik v
skrbi za kakovost življenja invalidov v občini.
V letu 2017 bo sprejet nov Akcijski program za
neodvisno življenje invalidov v Občini Radlje
ob Dravi za obdobje 2017–2022. Občina je
v ta namen pozvala različne ustanove, naj
predložijo predloge, kako bi lahko še izboljšali

2. SREČANJE SKUPNOSTI
VRTIČKARJEV KOROŠKE V
RADLJAH OB DRAVI
Vrtičkarji smo veseli in družabni ljudje. Večkrat
pokukamo v zemljo, škropimo rastline s
čaji, se trudimo za biodinamično vrtičkanje,
pokukamo k homeopatiji, Bachovim cvetnim
esencam, čebelam ... – skratka vrtičkamo z
naravo.
Prvo srečanje Skupnosti vrtičkarjev Koroške
je bilo v Vuzenici, drugič pa smo se zbrali v
Radljah ob Dravi. Ogledali smo si 300 let star
park v angleškem stilu s kalvarijo pred dvorcem
Mahrenberg in novozgrajeni Dom Hmelina s
sodobnim parkom, v katerem so igrala, fitnes
naprave, energetske točke in visoke grede, kjer
vrtnarijo oskrbovanci doma.
Organizirali smo pravo medgeneracijsko
srečanje. Ob slovesu smo si obljubili, da se
kmalu znova snidemo!

življenje invalidov v občini Radlje ob Dravi.
Prejeli smo veliko predlogov s strani ustanov,
ki se ukvarjajo z invalidi. Med predlogi smo
ugotovili, da je veliko zgradb, ustanov in
prostorov, ki so v zasebni lasti, za invalide
nedostopnih.
V ta namen vljudno pozivamo zasebni sektor,
da ob investicijah pomislijo tudi na osebe, ki so
na invalidskih vozičkih in jim zagotovijo dostop
do objektov in prostorov, v katerih izvajajo
pridobitno dejavnost.

ZLATOPOROČENCA
Pred 50. leti, 24. 6. 1967, sta si zakonsko
zvestobo obljubila Marija in Alfred Gmajner.
Po pretečenih petdesetih letih zakonskega
življenja sta v soboto, 24. 6. 2017, zvestobo
zaprisegla še kot zlatoporočenca.
Iskrene čestitke v imenu Občine Radlje ob
Dravi. Želim vama še mnogo let skupnega
življenja.
Mag. Alan BUKOVNIK,
župan Občine Radlje ob Dravi

Prav tako lahko ovire, ki invalidom
onemogočajo dostop, odpravite in s tem
omogočite invalidnim osebam enakopravno
udeležbo v naši občini oziroma aktivno
udejstvovanje v družbi.
Politiko, prijazno invalidom, želimo v Občini
Radlje ob Dravi peljati tudi v prihodnje, zato
nam je nadgradnja doseženega dela postala
osnovno vodilo. Temeljni cilji projekta v
Radljah ob Dravi je stalno izvrševanje prijazne
politike do invalidnih oseb in nadgradnja
doseženega.
Občina Radlje ob Dravi

VABILO
Župnija Remšnik in župnija Oberhaag vljudno
vabita na 2. obmejno srečanje škofov dveh
sosednjih škofij in držav »Na meji« pri sv.
Pankraciju v nedeljo, 9. julija 2017, ob 11.30.
Obnovljeni glavni oltar sv. Pankracija bosta
blagoslovila škofa iz Nadškofije Maribor in
Škofije iz Gradca, msgr. mag. Alojzij Cvikl in
gen. vikar škofa, msgr. mag. Hermann Glettler.
Na slovesnosti bodo sodelovali:
•
godba na pihala Radlje ob Dravi,
•
vokalna skupina Mater Misericordiae
(Mati Usmiljenja) iz Maribora,
•
cerkveni pevski zbor iz Remšnika,
•
cerkveni zbor iz Oberhaaga.

4. PIKINEM MITING
Lucija Potnik je ponovno uspešno zastopala
barve našega kluba na 4. PIKINEM MITINGU
MLADIH »VELENJE 2017«, saj je osvojila zlato
medaljo v skoku v daljino ter bronasto medaljo
v teku na 60 m.
Čestitamo!

Atletski klub Radlje ob Dravi

Vljudno vabljeni na enkratno meddržavno
slovesnost blagoslovitve!
Župnika Jože Motaln in Josef Klobasa

Nada Kamenšak, predsednica Skupnosti
vrtičkarjev Radlje ob Dravi
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