
DOSEŽKI KVARTETA 
GLASBENE ŠOLE RADLJE 
OB DRAVI
Na 8. mednarodnem tekmovanju Davorin 
Jenko v Beogradu (udeleženci iz 11 držav) so 
postali laureati tekmovanja v svoji kategoriji 
z 98,83 točkami, prvi. 
Kvartet saksofonov Glasbene šole Radlje 
ob Dravi, mentor Vojko Trnjek

Matevž Zupančič, alt saksofon
Blaž Starc, sopran saksofon

Boštjan Krapež, tenor saksofon
Anže Ropoša, bariton saksofon

Na 8. mednarodnem tekmovanju Davorin 
Jenko v Beogradu (udeleženci iz 11 držav) je 
dosegel I. nagrado in 2. mesto.
Blaž Starc, alt saksofon, pri klavirju Karine 
Gishyan, pod mentorstvom Dejana Kusa.
Mladim glasbenikom in mentorjem 
čestitamo za njihove izjemne dosežke.

mag. Milka Ajtnik,
ravnateljica Glasbene šole Radlje ob Dravi

SREBRNI ZNAK CIVILNE 
ZAŠČITE ZA PGD RADLJE
V sredo, 6. marca 2012, je bila osrednja 
prireditev ob dnevu Civilne zaščite v Narod-
nem domu v Mežici. Ob tej priložnosti 
je PGD Radlje ob Dravi dobilo priznanje 
Civilne zaščite, in sicer srebrni znak Civilne 
zaščite za posebne zasluge in izjemen prisp-
evek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Gasilci so 
si navedeno priznanje prislužili z nasled-
njo obrazložitvijo: »Prostovoljno gasilsko 
društvo Radlje ob Dravi je gasilska enota 
širšega pomena, ki ne posreduje samo ob 
požarih, ampak tudi ob nesrečah v prometu 
in nesrečah z nevarnimi snovmi. S svojim 
znanjem in profesionalnim pristopom so 
pri izvajanju nalog v različnih intervencijah 
zgled tudi drugim društvom, ki delujejo v 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Prisotnost enote širšega pom-
ena na območju Dravske doline vsem vliva 
občutek varnosti, kadar nas doleti nesreča 
v našem vsakdanjem okolju ali na cesti. Ker 
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je takšno posredovanje izredno zahtevno 
s stališča znanja, psihofizične priprave in 
psihološke pripravljenosti, se enota vsako 
leto veliko izobražuje. PGD Radlje ob Dravi 
je sodelovalo na regijski vaji ‘LETALO-2011’, 
kjer so pokazali usposobljenost v reševanju 
posledic, ki jih povzroči nesreča zrakoplova. 
Enota je v letu 2011 sodelovala v 44 interven-
cijah na svojem območju.«

Predsednik PGD Radlje,
Primož Ternik

BREZPLAČNO SVETOVANJE, 
POMOČ ISKALCEM 

ZAPOSLITVE IN 
DELODAJALCEM

V Slovenj Gradcu, na Glavnem trgu 9, de-
luje svetovalna pisarna MPIS, kjer Vam 
brezplačno nudimo pomoč pri iskanju 
zaposlitve, pomoč pri vzpostavljanju 
osebnih kontaktov z delodajalci ter nu-
dimo informacije o možnostih nadaljn-
jega šolanja in dodatnega izobraževanja. 
Brezplačno nudimo pomoč pri pripravi na 
razgovore, pri pisanju prošenj idr., sprem-
ljamo aktualne razpise ter neposredno 
obveščamo iskalce zaposlitve. Skupine, 
ki se lahko vključijo, so mladi, pred-
vsem iskalci prve zaposlitve, dolgotra-
jno brezposelni, starejši od petdeset 
let, tujci, ženske ter invalidi. Vabljeni pa 
ste načeloma vsi, ki bi želeli kakršnokoli 
pomoč pri iskanju zaposlitve.
Na Vašo željo lahko pomagamo pri ure-
janju specifičnih situacij na Centru za 
socialno delo (CSD), Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), Zavodu 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(ZPIZ) ipd.
Delodajalcem nudimo pomoč pri izpol-
njevanju kvotnega sistema, pomoč pri 
prilagoditvah delovnih mest, prav tako 
pa spremljamo vse finančne spodbude, 
ki jih lahko izkoristite pri zaposlovanju 
ciljnih skupin ter ostalih.
Naša pisarna je v Slovenj Gradcu, na 
Vašo željo pa se lahko dogovorimo za 
svetovanje in pomoč v prostorih občine 
Radlje ob Dravi. Pokličite nas na telefon-
sko številko 02 88 56 690 ali 031 386 922, 
lahko pa pošljete tudi e-pošto na naslov 
tjasa.laznik@zzv-mb.si.

Svetovalna pisarna MPIS
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Oddajte svojo zgodbo!
Ker bi radi, da prav vsi sodelujemo pri ustvarjanju tedenskih novičk Občine Radlje ob 
Dravi, vas vabimo, da nam najkasneje do ponedeljka do 12.00 ure pošljete na naslov 
novice@radlje.si vaše zgodbe in informacije, ki bi radi, da jih objavimo. Potrudili se 
bomo, da bomo upoštevali prav vse, kar pa zaradi ažurnosti obveščanja ne bomo uteg-
nili objaviti, bomo dodali na naš FB profil in spletno stran Občine Radlje ob Dravi.

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

VABLJENI V KNJIŽNICO 
RADLJE
V četrtek, 15. marca 2012,  ob 19. uri vas 
vabimo v Knjižnico Radlje na odprtje razstave 
likovnih izdelkov članic skupine Ž ARTE s kul-
turnim programom.  Skupino bo predstavila 
dr. Ivanka Zajc-Cizelj. Razstava bo na ogled do 
14. aprila 2012. Vljudno vabljeni!
Prav tako vabljeni na delavnice in predavan-
ja o nabiranju in uporabi zdravilnih zelišč, ki 
jih organiziramo v marcu v naših knjižnicah:

13.  marec 2012 – torek, ob 17. uri 
v Knjižnici Muta,

15.  marec 2012 – četrtek, ob 17. uri 
v Knjižnici Podvelka,

22. marec 2012 – četrtek, ob 17. uri 
v Knjižnici Radlje.

Izvaja Jožica Okrogelnik. Udeležba je 
brezplačna, prijava ni potrebna. Dejavnost 
financirata in podpirata Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter 
Evropska unija iz Evropskega socialnega skla-
da.
Pridružite se nam in povabite še prijatelje, ki 
bi v naši družbi uživali.

Kolektiv Knjižnice Radlje ob Dravi 

5. PREDSTAVA ZA 
GLEDALIŠKI ABONMA IN 
IZVEN
NEDELJA, 18. MAREC 2012, OB 18. URI
SAŠO HRIBAR SHOW
t’ko mal’ muske pa t’ko mal’
SITI TEATER
Igra: Sašo Hribar – avtorski projekt
Se sprašujete, kaj počne Hribar v teatru? Ne 
pričakujte remaka ukinjenega televizijskega 
Hri-barja, niti ne odrske različice Radia Ga-
ga! Sašo Hribar, za nekatere živa legenda, za 
druge trn v peti, na odru preseneti z iskreno 
izpovedjo lastne življenjske zgodbe. Vsebino 
svoje duše izlije s pomočjo akustične kitare 
in ob podpori “legendarnih glasbenih gos-
tov” dokaže, da nima le izjemnega talenta za 
imitacijo, humor in satiro, ampak tudi glas, 
ob poslušanju katerega se marsikomu naježi 
koža. Obeta se vam zabaven in čustven večer, 
morda celo premislek o lastnem življenju, 
seveda z obvezno mero humorja in (samo)
ironije. 
Vstopnice lahko kupite v predprodaji pri IZI 
FOTO Radlje in uro pred predstavo na blaga-
jni Kulturnega doma Radlje ali rezervirate 
na telefonsko številko 040 836 373.

Kulturno društvo Radlje

V petek, 9. marca 2012, ob 20. uri je bil v 
Bowling centru Bajta Radlje redni letni zbor 
članov društva. Zboru je prisostvovalo 34 
članov. Gost zbora je bil tudi župan občine 
Radlje ob Dravi g. Alan Bukovnik. Po spre-
jetju letnih poročil društva za leto 2011 je 
predsednik društva g. Erik Marsel predstavil 
načrt dela in finančni načrt dela za leto 2012.
Oba načrta sta nastavljena zelo široko in 
optimistično, z osrednjim ciljem vzgoje otrok 
in mladine in skrb za njihov celosten razvoj 
osebnosti ter popularizacije nogometne igre.

BISERNI JUBILEJ ZAKONCEV KOLEŽNIK
Šestdeset let zakona sta v krogu svojih najdražjih praznovala Rozika in Edi Koležnik iz 
Remšnika. Poročila sta se 21. februarja 1952 v župnijski cerkvi sv. Jurija na Remšniku. Po 
poroki sta začela gospodariti na Koležnikovi kmetiji, kjer še sedaj živita v zadovoljstvu 
in pomoči svojih otrok, 
ki ju redno obiskujejo 
in jima pomagajo. V 
zakonu so se jima ro-
dili hčerka Ida ter sinovi 
Franc, Vlado in Dušan. 
Osrečuje ju osem vnu-
kov in vnukinj ter osem 
pravnukov in prav-
nukinj. 

KS Remšnik

Jubilanta
Rozika in Edi Koležnik   

Vsi prisotni so se strinjali z oceno, da društvo 
pod ambicioznim  vodstvom predsednika in 
članov upravnega odbora deluje dobro in 
vzorno ter tako ohranja tradicijo nogometa v 
občini Radlje ob Dravi.
Zbor je z volitvami dopolnil upravni od-
bor društva in sprejel nov dopolnjen Statut 
društva, usklajen s statuti UEFE, Nogometne 
zveze Slovenije in Medobčinske nogometne 
zveze Maribor. 

Bojan Kus,
Sekretar ŠD Radlje ob Dravi

ZBOR ČLANOV ŠPORTNEGA DRUŠTVA RADLJE


