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NAGRAJENCI OBČINSKIH PRIZNANJ 2019 IZHAJANJE NOVIČK OBČINE RADLJE OB
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 7. redni seji,
dne 1. julija 2019, potrdil predlog Komisije za podelitev DRAVI
občinskih priznanj v letu 2019, in sicer:

NAGRADO OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2019 PREJME:
• BORIS GAŠPER
PLAKETE OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2019 PREJMEJO:
• ANSMBEL STIL 5
• JAVNO KOMUNALNO PODJETJE Radlje ob Dravi, d. o. o.
• Marjan Klančič
• Konrad Klemenc in
• Sestre salezijanke – redovne skupnosti Hčere Marije
pomočnice v Radljah ob Dravi
Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji ob občinskem
prazniku Občine Radlje ob Dravi v mesecu septembru 2019.
Občina Radlje ob Dravi

PLAN PREPLASTITEV DRŽAVNIH CEST
Na podlagi našega dopisa na Direkcijo RS za infrastrukturo, v
katerem smo zaprosili za plan programa obnove cest v občini
Radlje ob Dravi, smo prejeli naslednji odgovor:

Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas, da bodo
v času poletnih počitnic Novičke Občine Radlje ob Dravi
izhajale vsakih 14 dni.
Občina Radlje ob Dravi

POČITNIŠKO VARSTVO
Brezplačno počitniško varstvo za otroke od 6. do 10. leta.
Več info na 030304624 (MKC) in 040125134 (Anja) ali na
projekti@sktmradlje.si ter v MKC Radlje ob Dravi.
Prijave zbiramo do zapolnjenih mest oziroma najkasneje
teden dni pred začetkom varstva.

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105
Odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 | Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 | Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911
info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40 | Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča: Toni Potnik - 040 596 939
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

JUBILEJNI – 25. TRADICIONALNI POHOD
ČASTNIKOV IN VETERANOV OB DNEVU
DRŽAVNOSTI
Člani Območnega združenja slovenskih častnikov občin
Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in
Vuzenica ter člani Območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo Zgornje dravske doline so 25. junija izvedli že 25.
tradicionalni pohod v počastitev dneva državnosti za svoje
člane in njihove družinske člane., Vsako leto je pohod v drugi
občini, tokrat je bil pohod v občini Radlje ob Dravi.
Pohodniki so se do osme ure zbrali pri domu PGD Radlje ob
Dravi, kjer sta bila start in cilj pohoda. Tu jih je pozdravil častnik
in veteran Franc Glazer, ki je bil vodja pohoda, vzorno pa je
pripravil tudi vso potrebo dokumentacijo za izvedbo pohoda.
Na pohodu dolžine 8,1 km, ki je trajal dobre štiri ure, je bilo
pet delovnih točk. Na prvi delovni točki pri domu PGD Radlje
ob Dravi je predsednik društva Primož Ternik predstavil
novi in najsodobnejši gasilski dom, v sestavi katerega
deluje tudi regijski center za usposabljanje gasilcev, kar je
velika pridobitev za regijo. Naslednja delovna točka je bila
namenjena spoznavanju zdravilnih zelišč in njihovi uporabi.
To nalogo je odlično opravila zeliščarka Jožica Okrogelnik.
Nato je pohodnike pot vodila po neokrnjeni naravi do ribnika
Reš, kjer jih je sprejel gospodar Ribiške družine Radlje ob
Dravi Stanko Stražišnik. Seznanil jih je z delom ribiške družine
in z vrstami rib, ki živijo v tem ribniku. Udeleženci pohoda so
se ob ribniku okrepčali z dobrotami, ki so jih pripravile članice
Društva kmečkih žena Radlje ob Dravi, za pristen sadjevec –
mošt pa je poskrbel Adi Pečoler. Posebnost pohoda je bil
ogled Vodnega parka Radlje ob Dravi. Tu je župan Občine
Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik spregovoril o zgodovini
gradnje parka in med drugim poudaril, da se vodni park
ponaša z laskavim nazivom posebnega in edinega biološkega
bazena v Sloveniji, kjer za čistočo in kakovost vode skrbijo
izključno naravni organizmi. Uro zgodovine so pohodniki
doživeli v Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzej Radlje ob
Dravi. Kustosinja Alenka Verdinek jim je predstavila Muzej
Radlje ob Dravi, nato so si ogledali film Vojna za Slovenijo na
Koroškem leta 1991, za tem pa še bogate zgodovinske zbirke:
Rimljani v Radljah, Pahernikova dediščina, Leitingerjeva
zbirka in drugo. Pohod so zaključili pri gasilskem domu. Tu
je bila slovesnost v počastitev praznika. Številne udeležence
je pozdravil predsednik častniške organizacije Miloš Pečoler.
Slavnostni govornik, ki je spregovoril o pomenu praznika,
je bil župan Občine Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik,
ki so mu tudi predali jubilejno zastavo ob 25. pohodu.
Zbrane je pozdravil in nagovoril tudi predsednik veteranske
organizacije Dali Cvar, posebej je pozdravil župana Občine
Podvelka Antona Kovšeta, ki je bil tudi pohodnik. Kulturni
program je izvedla folklorna skupina Lije Kovač iz Vuhreda.
Seveda tudi tokrat ni šlo brez pravega vojaškega pasulja, ki so
ga pripravili v mariborski vojašnici , za kar sta bila zadolžena
Bogdan Ledinek in Boris Najžer, za organizacijo delitve hrane
in napitkov pa je poskrbel Mirko Verčkovnik.

Območno združenje slovenski častnikov
Občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi,
Ribnica na Pohorju in Vuzenica

Priloga: fotografija, foto Jože Marhl
Podnapis: Pohod vodi Franc Glazer,
ob njem zastavonoša Drago Ravnjak

GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI
ZAOKROŽILA POUK S KONČNIM IZLETOM
V šolskem letu, ki je minilo, je bila Glasbena šola Radlje ob
Dravi zelo uspešna. Poleg tekmovanj, ki so se jih udeležili
pihalci, kitaristi, harmonikarji, baletniki in godalci, je bilo
veliko nastopov tudi na lokalni ravni. Le-teh je bilo 150.
Ravnatelj glasbene šole Matej Švab je povedal: »Zelo smo
ponosni, da peljemo projekte, kot so Mednarodno Koroško
klavirsko tekmovanje, Poletna akademija za flavto in
komorno igro pod mentorstvom prof. Karoline Šantl Zupan
in prof. Marine Novak, ter Poletno akademijo za mlade
talente pod mentorstvom Saše Gerželj Donaldson, že deveto
leto. Pri tem gre zahvala vsem, ki aktivno sodelujejo pri teh
projektih, projektih, ki niso samo na državni, temveč tudi na
mednarodni ravni. Glasbena šola Radlje ob Dravi si prizadeva,
da bi bilo vključenih otrok v glasbeno šolstvo čim več, kajti
glasba je tista, ki otroku pomaga pri osebnem razvoju ter mu
da širino, ki jo potrebuje za življenje. Počasi se približujemo
jubilejnemu letu, kajti glasbena šola Radlje ob Dravi je bila
ustanovljena v letu 1959/1960, tako da prihodnje leto
slavimo 60 let dela in udejstvovanja v Zgornji Dravski dolini.
Ta jubilej bomo ovekovečili z velikim koncertom v mesecu
oktobru 2020.« Šolsko leto 2018/2019 je bilo zelo aktivno,
zato želimo vsem lepe počitnice, da jih preživijo aktivno,
pozabijo na vsakdanje skrbi in si naberejo moči za novo šolsko
leto. Vsako novo šolsko leto prinaša nove izzive in priložnosti,
ki jih moramo sprejeti in izpeljati po svojih najboljših močeh,
zato moto »Smisel počitnic je ležanje na plaži z možgani na
off in čivavo na straži« še kako drži za napolnitev baterij.

