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OBČINSKI SVET
OBČINE RADLJE OB DRAVI

ZADEVA: DOLOČITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2015
Komisija za občinska priznanja, je na 1. seji komisije, ki je bila 16. aprila 2015, sprejela
sklep, da se objavi razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2015. Razpisala je 1 nagrado
in največ 5 plaket. Razpis je bil objavljen preko spletne strani Občine Radlje ob Dravi,
oglasne deske v upravni stavbi, posredovan pa je bil tudi v vse krajevne skupnosti. Zadnji rok
za vložitve pobud je bil 18. maj 2015.
V zakonitem roku so bile posredovane naslednje pobude:
Zaporedna PREDLAGATELJ(I)
PREDLAGANI
številka

1

Krajevna skupnost Radlje ob
Dravi

2

Nadškofijska Karitas Maribor,
Župnijska Karitas Radlje ob
Dravi

3

Kulturno društvo Radlje

4

Športno društvo Vas

5

Krajevna skupnost Vuhred

6

Planinsko društvo Radlje ob
Dravi

NAGRADA:
- Prostovoljno gasilsko
društvo Radlje ob Dravi
PLAKETA:
- Društvo kmetic Dravske
doline, KO Radlje ob
Dravi
PLAKETA:
- Vokalni kvartet Rusalke
PLAKETA:
- Miro OSOJNIK
PLAKETA:
- Župnija Vuhred
PLAKETA:
- Mirko PETRIČ

Komisija za občinska priznanja se je sestala na 2. redni seji, dne 27. 5. 2015 in v skladu s 7.
členom Odloka o občinskih priznanjih (MUV, štev. 15/97 in 30/97) obravnavala šest
pravočasno prispelih pobud.
Po razpravi in podanih mnenjih je komisija na podlagi soglasnega mnenja vseh članov
komisije, določila predloge občinskemu svetu za podelitev priznanj za leto 2015.

NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za leto 2015 se podeli:
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Radlje ob Dravi za uresničevanje nalog na
področju požarne varnosti in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V letu
2015 praznuje Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi 140-letnico delovanja in
uresničila se jim bo dolgoletna želja po novem gasilskem domu, ki jim bo zagotovil
pogoje za delovanje na področju koncesijskega posredovanja ob prometnih nesrečah
in razlitju nevarnih snovi. Gasilci vlagajo velike napore pri varovanju človeških
življenj in premoženja. V ta namen izpopolnjujejo vozni park za hitrejše in boljše
posredovanje, poleg tega pa posvečajo skrb stalnemu izobraževanju in pripravljenosti
operativnih gasilcev. Vključujejo se v dogajanje kraja, saj sodelujejo na vseh kulturnih
in drugih prireditvah. V septembru bo svojemu namenu slavnostno predan nov gasilski
dom, ki bo meščanom in gasilcem v ponos.
PLAKETA Občine Radlje ob Dravi za leto 2015 se podeli:
- Društvu kmetic Dravska dolina, KO Radlje ob Dravi za dolgoletno delovanje. Članice,
ki jih je že 50, so zelo aktivne, sodelujejo pri vseh prireditvah, kjer je potrebno pripraviti
pogostitve gostov in razne degustacije. S takim načinom delovanja povezujejo krajane in
vplivajo na odnose v skupnosti. S strokovnimi ekskurzijami širijo svoje znanje in si
pridobivajo nove izkušnje in znanstva.
- Vokalnemu kvartetu Rusalke za uspehe, ki so jih v štirih letih delovanja dosegle na
področju zborovskega petja. Štiri dekleta, ki delujejo pod umetniškem vodstvom
akademske glasbenice Tadeje VULC so izvedle pet samostojnih koncertov, sodelovale na
evropskem festivalu malih vokalnih skupin in drugih prireditvah. Za čas svojega kratkega
delovanja so prejele številna priznanja.
- Miru OSOJNIK-u za požrtvovalno delo v Športnem društvu Vas, kjer je od ustanovitve
vodja sekcije za pohodništvo. Uspešno organizira in izvaja številne nepozabne pohode in
akcije. Odlikujeta ga požrtvovalnost, prizadevnost in preprostost, to so lastnosti, ki
vplivajo na porast števila pohodnikov, predvsem tistih iz mlajše generacije.
- Župniji Vuhred za zgledno sodelovanje s krajem in skrb za sakralne objekte, ki slikovito
upodabljajo kulturo in zgodovino kraja Vuhred. Vse krajevne prireditve potekajo ob
dobrem sodelovanju krajevne skupnosti in župnije Vuhred. V cerkvi potekajo številni
koncerti, ohranja pa se običaj pritrkovanja na zvonove. Opravljena so bila številna dela v
zvezi z obnovo cerkve, župnišča in okolice.
- Mirku PETRIČ-u za dolgoletno prizadevno delo v Planinskem društvu Radlje ob Dravi.
V funkciji člana in gospodarja društva je ves čas obnove planinske koče Pesnik vestno,
prizadevno in strokovno bdel nad deli in pripomogel k realizaciji projekta obnove koče
Pesnik in njene okolice.
-

Če Občinski svet posameznega predloga komisije z večino glasov navzočih svetnikov ne
podpre, se priznanje predlaganemu kandidatu ne podeli.
Priznanja se bodo v skladu z določili 9. člena odloka podelila na slavnostni seji občinskega
sveta ob občinskem prazniku.
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