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RADLJE OB DRAVI PREJEMNIK 
SREBRNEGA ZNAKA SLOVENIA GREEN DESTINATION
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V torek, 1. marca 2016, 
je Radlje ob Dravi s 
ponosom postalo lastnik 
naziva SLOVENIA GREEN 
DESTINATION – ZELENA 
DESTINACIJA. Slovenska 

turistična organizacija je 
v okviru Zelene sheme 
slovenskega turizma 
osmim novim destinacijam 
(Laško, Kamnik, Idrija, 
Žalec, Rogla-Zreče, Radlje 

ob Dravi, Cerkno in Celje) 
podelila znak Slovenia 
Green Destination. 
Posamezni kraj so ocenjevali 
na podlagi kriterijev, ki 
jih je bilo več kot 160, in 
to največji strokovnjaki 
na področju trajnostnega 
in sonaravnega turizma.  
Ni lepšega občutka od tega, 
da kljub temu da smo na 
začetku poti pri razvijanju 
turizma, opazijo naš trud, 
energijo, ki jo vlagamo, 
in željo, da postanemo 
vedno boljši in izboljšamo 

JAKA METLIČAR ZMAGOVALEC 45. TEMSIGA

VABILO NA OKROGLO MIZO

VABILO 
NA ČISTILNO 
AKCIJO 2016
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Letos je potekalo državno 
tekmovanje 713 glasbenikov 
v različnih krajih Primorske, 
Notranjske in Goriške. 
Posamezni inštrumenti 
pridejo na vrsto vsako tretje 
leto. Učenec Glasbene 
šole Radlje ob Dravi, 
Jaka Metličar, iz razreda 
Nade Bauer Krivograd, 
je postal zmagovalec 

Spoštovani 
nosilci kmetijskih 
gospodarstvih – kmetje, 
društva in organizacije 
s področja kmetijstva in 
gozdarstva!

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 
vabi vse predstavnike društev in 
organizacij, ki se želite aktivno 
pridružiti na ČISTILNI AKCIJI 2016, 
da se udeležite sestanka, ki bo v 
torek, 15. 3. 2016, ob 16.00 uri v 
prostorih Javnega zavoda ŠKTM 
Radlje ob Dravi na Mariborski cesti 
4 v Radljah ob Dravi.

JZ ŠKTM 

diatonične harmonike 
v I. a kategoriji. Zmago 
je dosegel v teh dneh, 
ko je pred mednarodno 
komisijo igral na Glasbeni 
šoli Frana Gerbiča v 
Cerknici. Dosegel je 98 
od 100 točk. 17. marca 
2016 bo Jaka Metličar 
igral na Zaključnem 
koncertu prvonagrajencev 

v Ljubljani. 
Čestitamo obema.

Glasbena šola 
Radlje ob Dravi

Na pobudo Občine Radlje 
ob Dravi bo v sredo, 16. 
3. 2016 ob 10. uri, v veliki 
dvorani Mladinskega 
kulturnega centra v Radljah 
ob Dravi (bivši hotel) 
potekala okrogla miza z 

državno sekretarko na 
Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
mag. Tanjo Strniša.
Beseda bo tekla o ukrepih 
iz Programa razvoja 
podeželja 2014-2020, 

potencialih kmetijstva in 
gozdarstva na Koroškem 
ter ostalih aktualnih temah 
s področja kmetijstva.
Vljudno vabljeni!

Občina Radlje ob Dravi

pogoje življenja v Radljah. 
Prejeti srebrn znak je 
ogromna spodbuda in še 
dodaten motiv za vse nas, 
ki se trudimo postaviti naše 
Radlje ob Dravi na svetovni 
turistični zemljevid.
Spoštovane občanke, 
spoštovani občani, 
brez vas in vaših sugestij 
vsega tega ne bi bilo. Naša 
naloga pa je izpolnjevati 
vaša pričakovanja. 
Hvala vam.

mag. Alan Bukovnik, 
županAvtor slike: STO 
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BRONASTI ZNAK 
CZ OZ RDEČEGA KRIŽA RADLJE
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50. OBLETNICA 
ČEBELARSKEGA DRUŠTVA RADLJE OB DRAVI

V soboto, 27. februarja 2016, je Čebe-
larsko društvo Radlje ob Dravi prazno-
valo 50. obletnico svojega obstoja. Ob 
tem jubileju smo javnosti predstavili 
naš logotip, ki bo v prihodnje prepo-
znavni znak društva, hkrati pa smo 
izdali tudi almanah Čebelarskega dru-
štva Radlje. Slovesnosti so se udeleži-
li: podpredsednik ČZS, župana Anton 
Kovše in Alan Bukovnik in predstavniki 

Koroških čebelarskih društev, ravna-
telj OŠ Radlje, čebelarji in čebelarke. 
Razveselilo nas je tudi dejstvo, da se 
nam je na proslavi pridružilo veliko 
»nečebelarjev«, ki nas podpirajo pri 
naši dejavnosti, kajti vsi se zaveda-
mo, kako pomembne so čebele za 
obstoj vsega živega.

Predsednik ČD Radlje, 
Ahmet Begič

Uprava za zaščito in reševanje, Izposta-
va Slovenj Gradec, je v četrtek, 3. marca 
2016, v Kulturnem domu v Podvelki or-
ganizirala regijsko prireditev ob 1. marcu, 
dnevu civilne zaščite. Na tej prireditvi so 
bila podeljena priznanja posameznikom 
in organizacijam, ki so se izkazali pri va-
rovanju človeških življenj in lastnine ob 
naravnih in drugih nesrečah, ter dodatna 
priznanja za enkratna dejanja. Slednje je 
prejelo tudi Območno združenje Rdeče-
ga križa Radlje ob Dravi.

OZRK Radlje ob Dravi je prejelo 
bronasti znak CZ za svojo aktivno 
vlogo pri obvladovanju migrantske 
problematike v Šentilju. S svojimi 
prostovoljci smo se v preteklem 
letu vključevali kot podpora OZRK 
Maribor pri oskrbi migrantov v na-
mestitvenem centru Šentilj. Hvala 
vsem in vsakemu za pomoč.

OZRK Radlje ob Dravi 

BREZPLAČNA PREDSTAVITEV

JOGE OBRAZA
po sistemu “Savinina joga obraza”

Sreda, 16. 3. 2016
ob 18. uri v prostorih

Marenberškega mladinskega kulturnega centra

Joga obraza je namenjena vsem,
ne glede na starost ali fizično kondicijo,

predvsem pa tistim,
ki želijo zase narediti nekaj več

ZDRAVSTVENI IN ESTETSKI UČINKI

OBVESTILO GLASBENE ŠOLEVABILO NA ODPRTJE 
PRENOVLJENE DVORANE GLASBENE ŠOLE
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Glasbena šola Radlje ob Dravi ima na voljo 
štiri prosta mesta. Takoj se lahko vpišete k 
naslednjim inštrumentom: violina, viola, rog, 
trobenta, kljunasta flavta, citre. Sprejemni 
preizkusi in vpis za naslednje šolsko leto bo v 
mesecu maju. Vse podatke najdete na spletni 
strani glasbene šole.
Informacije pridobite v tajništvu šole ali po 
telefonu 051-345231.

Glasbena šola 
Radlje ob Dravi

V sredo, 16. marca 2016, bomo ob 
18.30 s Koncertom učencev, staršev in 
učiteljev svečano odprli prenovljeno 
dvorano Glasbene šole Radlje ob 
Dravi. Koncerta, ki je bil objavljen 
v Vodniku 9. marca, ne bo. Hvala 
za razumevanje. Dvorana je zdaj 

prijazna in prijetna za nastopajoče 
ter poslušalce, namenjena je 
domačim prireditvam, koncertom 
in mednarodnim dogodkom. 
V mesecu maju bo prav tu 6. 
mednarodno Koroško klavirsko 
tekmovanje. Vljudno vabljeni.

Glasbena šola Radlje ob Dravi


