
Obisk ministra za 
nerazvita področja v 
Srbiji
V sredo, 26. septembra 2012, je Občino Ra-
dlje ob Dravi obiskal minister za nerazvita 
področja v Srbiji, dr. Sulejmana Ugljanina z 
delegacijo. Osrednja tema srečanja je bilo 
sodelovanje Občine Radlje ob Dravi s pokra-
jino Sandžak ter z občinami njihove pokra-
jine.
Župan Alan Bukovnik je ministru predstavil 
dosedanje projekte Občine Radlje ob Dra-
vi ter izpostavil, da je občina uspešna pri 
črpanju evropskih sredstev. 
Minister dr. Sulejmana Ugljanina je ob koncu 
srečanja izrazil zadovoljstvo nad uspešnostjo 
občine. Oba sta mnenja, da bo skupno sode-
lovanje obrodilo veliko sadov.
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SlavnoStna Seja 
občine radlje ob dravi
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Ra-
dlje ob Dravi s podelitvijo občinskih priznanj 
se je odvijala v petek, 28. septembra 2012, v 
dvorani Marenberškega MKC. 
Slavnostni govornik je bil župan Alan Bu-
kovnik, ki je izpostavil predvsem izgradnjo 
čistilne naprave, za katero je že pridobljeno 
gradbeno dovoljenje,  investicijo Drava kot 
priložnost, ki je v zadnji fazi izgradnje pomo-
lov za privez splavov in različne turistično-
prireditvene objekte v vseh petih koroških 
občinah, ki ležijo ob reki Dravi. Za potrebe 
urejene infrastrukture in umiritve prometa 
v centru našega mesta bomo priča otvoritvi 
dolgo pričakovane in nujne obvoznice. Vseka-
kor pa je načrtov za letos še nekaj: investicija 
“pločnik Vuhred”, investicijsko vzdrževanje 
LC Sv. Anton na Pohorju – šola, protiprašna 
ureditev na Sv. Treh Kraljih in na Remšniku. 
Skupaj z občinama Muta in Vuzenica se bo 
pričela investicija »Kolesarske poti v Dravski 
dolini«. Velik pomen dajemo projektu Evro-
pa za državljane, ki nam je omogočil podpis 
sporazuma o sodelovanju in prijateljstvu med 
občinama Radlje ob Dravi in Čazma ter pro-
jekt Vsakdanje življenje brez ovir, ki podpira 

zahvala
Radeljska srečanja so za nami. Rad bi 
se zahvalil vsem, ki ste sodelovali pri 

organizaciji Občinskega praznika 
Občine Radlje ob Dravi.

Za nami je več kot 40 prireditev in lahko 
s ponosom rečem, da smo jih uspešno 

pripeljali h koncu.
Prav tako se zahvaljujem vsem 

občankam in občanom za množičen 
obisk na 

prireditvah. Upam, da ste zadovoljni s 
tem, kar smo vam pripravili.

alan bukovnik, župan

socialno vključenost občanov invalidov. Prav 
tako smo postali ponosni nosilec certifikata 
Mladim prijazna občina.

Na povabilo so se odzvali tudi župani, in sic-
er župan Občine Čazma, Dinko Pirak, župan 
Občine Vuzenice  Franjo Golob, župan Občine 
Ribnica na Pohorju Srečko Geč in podžupan 
Občine Muta Mirko Vošner.
Župan Alan Bukovnik je podelil nagrado 
Občine Radlje ob Dravi, Simoni Svanjak, 
plaketi Občine Radlje ob Dravi pa Frančišku 
Glazerju in Društvu za ohranitev kulturne 
dediščine in umetnosti Št. Janž pri Radljah.
V glasbenem programu je sodeloval Ženski 
pevski zbor Dominica nova in Glasbena šola 
Radlje ob Dravi z Nino Gracej in Benjaminom 
Preglom.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in jim 
želimo še veliko uspeha na njihovi življenjski 
poti.

Foto anka
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

VabilO
Turistično društvo Vuhred skupaj z vrtcem 
in podružnica Osnovna šola Vuhred tudi 
letos pripravlja veselo jesensko prireditev 
»Kostanjček«. Prireditev bo potekala v 
petek, 5. oktobra 2012, ob 16. uri. 
Za program bodo poskrbeli otroci in vzgo-
jiteljice, člani Turističnega društva pa 
bodo pekli kostanj in palačinke. Ker bo 
nedvomno veselo in lepo, ste vljudno va-
bljeni na kostanj.
v primeru slabega vreme bo prireditev 
prestavljena na naslednji teden.

turistično društvo vuhred

VabilO
Vabljeni v Knjižnico Ra-
dlje ob Dravi v četrtek, 
4. 10. 2012, ob 18. uri 
na odprtje druge samostojne RAZSTAVE SLIK 
Jance Marjane Halužan. Program odprtja bo 
vodila Ana Kukovič, glasbeni program bodo 
izvedli učenci Glasbene šole Radlje.
Janca Marjana Halužan je otroška leta 
preživela v Vuzenici, nato je nadaljevala svo-
jo pot v Dravogradu. Vse življenje ustvarja. 
Včasih bolj zase in krog svojih bližnjih, zadnjih 
nekaj let pa se intenzivneje vključuje v širše 
družbeno likovno dogajanje, tudi kot aktivna 
članica likovne sekcije Kulturnega društva 
Dravograd. Udeležuje se izobraževanj, us-
posabljanj, delavnic in likovnih kolonij. Pre-
izkusila je različne tehnike, vendar je najbolj 
njena še vedno slikanje z oljem na platno. 
Razstavlja samostojno ali v skupini. Tokratna 
razstava bo odprta do 3. 11. 2012.

slavica Potnik, 
Knjižnica radlje ob dravi

mali nOgOmetni turnir
V nedeljo, 23. septembra 2012, je Športna zveza v sodelovanju s Športnim društvom Vas 
že desetič organizirala tradicionalni mali nogometni turnir med Zaselki in kraji občine Ra-
dlje ob Dravi v okviru RADELJSKIH SREČANJ 2012.
Turnir je zanimiv predvsem zato, ker mora vsaka ekipa biti sestavljena iz petih igralcev, ki 
morajo imeti skupaj na igrišču 200 let in ženske poljubne starosti.
Turnirja se je udeležilo pet ekip, in sicer: Vas, Havaji, Sv. Anton na Pohorju, Remšnik in 
ekipa Radelj ob Dravi.
Po desetih zabavnih in zanimivih tekmah sta nagrade najboljšim podelila župan občine 
Radlje ob Dravi  Alan Bukovnik in predsednik ŠZR  Jože Vertovšek.
Vrstni red ekip po končanem turnirju je bil naslednji: 
1. mesto: Radlje ob Dravi
2. mesto: Remšnik
3. mesto: Havaji
4. mesto: Sv. Anton na Pohorju
5. mesto: Vas
Ob velikem število gledalcev in lepem vremenu so vse ekipe obljubile sodelovanje tudi za 
naslednje leto.

bojan Kus,
Sekretar Šzr

 

VabilO
Krajevna skupnost Vuhred vabi v nedeljo, 7. oktobra 2012, ob 17. uri v večnamensko 
dvorano na ogled komedije toneta partljiča »partnerska poroka«. Odigralo jo bo 
Kulturno umetniško društvo Staneta Severja Ribnica na Pohorju.

opravičilo
Športnemu društvo Vas se iskreno opravičujemo, ker smo v prejšnjih Novičkah Občine 
Radlje ob Dravi narobe zapisali naslov prispevka. Prireditev je potekala z naslovom 4. 
VASELICA.

cirkus kellners
Krajevna skupnost Vuhred vas 
vljudno vabi na ogled cirkusa, 
v soboto, 6. oktobra 2012, ob 
17. uri v večnamensko dvorano 
Vuhred.

Srečanje pritrKovalcev na zvonove
V soboto, 15. septembra, je bilo v Vuhredu srečanje pritrkovalcev na Zvonove v okviru praznovan-
ja Občine Radlje ob Dravi. Srečanja so se udeležili pritrkovalci iz Mengša, Pritrkovalci župnije Dob, 
Društvo pritrkovalcev Rogatec, pritrkovalci iz Čadrama/Oplotnice in domačini iz Vuhreda. Najprej 
so se predstavili v zvoniku cerkve, nato še na improviziranih zvonovih v cerkvi. Poslušali smo 
čudovite melodije in ritmične vzorce posameznih skupin. V Vuhredu je „trjančenje“ ohranjeno 
predvsem zaradi neumornega domačina Franca Glazerja. Že mladega pobiča je prevzela melodija 
zvonov, ko je že z očetom skupaj pritrkaval. Domači zvonovi so mu vedno veliko pomenili in vseh 
65 let nas njegove melodije na zvonovih vabijo na svečanosti in praznovanja. Vabi in sodeluje 
tudi z mlajšimi člani z željo, da bi se ta večstoletna tradicija ohranila. Povzetek srečanja in skupno 
sporočilo je bilo: “Pritrkavanje je glasba zvonov in naj se ta naša slovenska posebnost ohrani še na-
prej.” Druženje vseh članov skupin z domačini je bilo prisrčno še po končani prireditvi ob kozarčku 
vina in domačih dobrotah. Medtem se je znočilo in na Dravi so se pojavile prve lučke (lampijada). 
Tako smo si skupaj z gosti ogledali tudi to znamenitost. Organizatorja uspele prireditve sta bila 
Krajevna skupnost in Župnija Vuhred v sodelovanju z JSKD Radlje ob Dravi.

Frida  Mravljak


