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SO CEVI, KI TKEJO PRIJATELJSTVO 
SRC
Beseda ali dve o prepoznavnosti naših gasilcev 
izven našega kraja.  
Kakor vsi gasilci – tudi mi odpiramo vrata medsebojnih stikov 
– ne glede, kje smo, najsi bodo to zveze, društva ali pa med 
slovenskimi mejami in ostalimi ...
Gasilci PGD Radlje smo že dolga desetletja povezani z društvi, 
kot so Unna in Marburg and der Lahn (Nemčija). Povezani smo 
tudi s sosednjimi Avstrijci, v Sloveniji pa z Gančani, Beltinci, 
Lipa, Lipovci, (Prekmurje), Šratovci, Zbigovci, Gornja Radgona 
(Prlekija in Štajerska), z Loko pri Žusmu in še veliko drugimi.
Na letošnjem 139. občnem zboru društva smo spoznali še nove 
gasilske prijatelje iz Rogatice, ki so se nam na njihovo prošnjo 
pridružili preko Gasilske zveze Slovenije. Naš predsednik 
društva, Primož Ternik, se je vabilu odzval in  jih povabil med 
nas. Tričlanska delegacija iz Rogatice je pri nas v Radljah bivala 
tri dni, vodil jo je Petkovič Željko, ki je vodja 14 zaposlenih 
gasilcev v njihovem majhnem društvu. 
Usoda je nepredvidljiva in v času njihovega obiska pri nas se je 
zgodila zmrzal z žledom. Kasneje so še sami doživeli naravno 
katastrofo, ko je Bosno zalila povodenj. Vemo, kako smo bili 
v Sloveniji presenečeni nad katastrofo z žledom, toda to, kar 
smo osebno videli v Bosni, je treba doživeti, besed za to ni. Kot 
da bi krog zaokroževal svoj krog.
S strani našega PGD Radlje in njegovih članov je sledila zbiralna 
akcija opreme, ki je ne potrebujemo več. Preko donatorjev 
nam je uspelo nabaviti tudi nekaj nove opreme, vse smo 
nato zložili v kombi TAM 36 (ki so jim ga podarili prijatelji iz 
PGD Kotlje) in se 1. maja 2014 napotili v Rogatico – na pomoč 
prijateljem iz Bosne.
Osem gasilcev iz PGD Radlje in devet gasilcev iz PGD Kotlje se je 
odpravilo v Bosno s kombijem, ki je bil darilo. Pot je bila dolga 
600 km v eno stran in je stkala novo prijateljstvo in pomoč. 
Povabilu sta se odzvala tudi  župan, mag. Alan Bukovnik, in 
poveljnik Civilne zaščite, Bogdan Ladinik.
Sprejem je bil neopisljiv; »rakijica«, klepet in prevzem opreme 
in darila …

Franjo Kniplič

POSEBEn PROmETnI REžIm
Na dan odprtja bo veljal posebni prometni režim, na katerega 
bodo udeleženci v prometu pravočasno opozorjeni s prometno 
signalizacijo. Voznike in ostale udeležence opozarjamo in 
prosimo, naj se ravnajo prometni signalizaciji primerno in naj 
upoštevajo ukrepe varnostno-rediteljske službe, da bo promet 
potekal varno in čim bolj tekoče.
Možnost parkiranja bo na travniku na levi strani pri začetku 
klanca, na relaciji od Lidla proti kopališču. Od tod naprej bo cesta 
zaprta. Prav tako bo cesta zaprta v Zg. Vižingi, od odcepa (Falant) 
proti kopališču.
Na voljo bodo parkirna mesta pri Bajti in v bližini sadovnjaka ter 
v centru pri Mrežnem podjetniškem inkubatorju.  Obiskovalcem 
prireditve bomo zagotovili brezplačni prevoz z avtobusom od 
Bajte in do kopališča ter nazaj, in sicer od 10. pa do 20.30 ure. 



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

ŠPORTnI ADREnALInSKI PARK
V petek, 25. julija 2014, smo svojemu namenu predali Športni adrenalinski park Radlje ob 
Dravi, ki ga sestavljajo prvi Urbani kolesarski park v Sloveniji, ulična vadba in steza za tek 
pri Stadionu Radlje ob Dravi. Hvala vsem za sodelovanje in pomoč pri izvedbi projekta, še 
posebej Slovenski kolesarski mreži, Javnemu zavodu ŠKTM, Koroškemu atletskemu klubu 
Radlje ob Dravi in novemu Športnemu društvu Mahrenberg.

nAŠA PRETEKLOST JE SKRITA V PODOBAh nAŠEgA KRAJA
Polni zadovoljstva se TD Radlje in njegovi člani lahko spominjamo prireditve v okviru 
Koroškega kulturnega poletja, katere organizacija in izvedba nam je bila zaupana. Naslovili 
smo jo »Naša preteklost je skrita v podobah našega kraja« in je zaključila projekt označevanja 
kulturnozgodovinskih spomenikov v Radljah in okolici.
Skupaj smo načrtovali vsi tisti, ki nam je mar za ohranitev in pomembnost spomenikov, 
pomnikov našega kraja, zrcal naše preteklosti in tudi prihodnosti in v tem projektu jih ni 
malo. To je bilo prijetno sodelovanje s Koroškim pokrajinskim muzejem, Zavodom za 
ohranitev kulturne dediščine Maribor, našim muzejem v radeljskem dvorcu s kustosinjo 
Alenko, Občino Radlje ter KS Radlje. 
Strokovnjaki so povabili tudi naše društvo, morda tudi v duhu skupnega poslanstva, in tako 
nam je bilo lepo tudi skupaj na prireditvi, ki smo jo načrtovali in izvedli z vso skrbnostjo.
Zahvala za lep predvečer, 19. julij, v našem dvorcu gre vsem akterjem prireditve: OŠ Radlje 
– učencem Turističnega krožka s prof. Matejo Jevšnik, MPZ Radlje pod taktirko g. Silva 
Brezovnika, harmonikarju Vidu Ravnjaku, govornikom, gospe Maši za vodenje, članicam TD 
Radlje za prijetnost druženja in vsem, ki so napolnili naš lep kulturnozgodovinski ambient – 
dvorano dvorca, kjer se odvijajo podobne prireditve.
Lep, presenečenja poln, dodatek k prireditvi je bila tudi predstavitev dela umetnika iz 
Poljske, ki je s svojo spontanostjo dodal prav posebno noto k zaključku.
Res nam je bilo v veliko zadovoljstvo zaupanje ob tako pomembnem  projektu v naši občini 
in takšnih projektov si TD Radlje želi še več.

 Predsednica TD Radlje, Antonija Račnik

ZAKAJ SmO ROgATICO V 
EnEm mESECu OBISKALI 
DVAKRAT?
Izpred GD Radlje se je ponovno odpeljal 
rdeči gasilski kombi z delegacijo osmih članov 
gasilcev, predsednikom Primožom Ternikom in 
poveljnikom Davidom Vaukmanom.
Kam? V Rogatico, s polnim kombijem na  600 
km dolgo pot.
Med prvim in drugim obiskom je bil zelo kratek 
premor … zakaj? 
Ker nam je ob prvem obisku reševalec – gasilec 
izpovedal tragedijo, ki jo je doživel, ko je 
prisostvoval pri prometni nesreči. V prometni 
nesreči je  bil šofer ukleščen v osebnem vozilu, 
to pa je bil njegov sin … in kaj je takrat kot oče 
doživljal?
Sinu niso mogli pomagati iz oklepa vozila 
… Ukleščene so bile njegove noge. Na 
intervencijo so prispeli reševalci iz sosednjega 
društva, oddaljeni pribl. 60 km, a v danih 
okoliščinah jim tudi oni niso mogli pomagati. 
Noge je bilo potrebno amputirati. Zgodba je 
bila povod, da je poveljnik David Vaukman 
skupaj s predsednikom iskal pot, kako pomagati 
fantom gasilcem iz Rogatice v primerih, kot je 
bil ta. V takšnih okoliščinah je pomoč namreč 
potrebna – takoj!
Če bi imeli na voljo to, kar smo jim podarili 
kasneje, bi morda omenjeni gasilec lahko 
preprečil amputacijo nog svojega sina.
Donatorstvo je prispeval tudi Gasilski zavod 
Ravne na Koroškem, ki je podaril opremo, 
sicer odpisano, a servisirano in pregledano 
(pod pregledom Primoža Osojnika, Poklicna 
enota Maribor). Obema se Radeljčani iskreno 
zahvaljujemo. Še bolj pa se zahvaljujejo gasilci 
iz Rogatice!
Predsednik Primož Ternik je v dvorani preko 
videa predaval o uporabi reševalne opreme 
vsem prisotnim gasilcem. Primož, hvala!
Naslednji dan smo s poveljnikom Davidom 
Vaukmanom in z našo skupino gasilcev 
v popolni opremi izvršili prikaz dela s 
ponesrečenimi na dveh karamboliranih vozilih. 
Pri ogledu dela so morali sodelovati tudi 
njihovi, domači gasilci, in sicer z reševanjem 
na teh vozilih.
Njihova zahvala za vse podarjeno v njihovih 
markah znaša precej, sklenjenih pa je bilo 
veliko prijateljstev … za nas pa je to pomenilo 
malce dobre volje, prostega časa in pomoči. 
Nekomu je lahko kot  zlato tisto, kar je za nas 
morda že staro.
Ob odhodu proti domu so nam ostale tople in 
prisrčne misli, kako smo jim lahko pomagali 
in jih navdušili za boljše delo in življenje v 
prihodnje. Življenje!

Franjo Kniplič

VABILO 
V soboto, 23. avgusta 2014, 
vabimo vse člane MDI "Drava" 
Radlje ob Dravi na srečanje – 
piknik, ki bo na Janževskem 
vrhu nad Podvelko, in sicer 
ob 10. uri pri lovski koči. 
Za tiste, ki ne boste šli s 
svojim prevozom, bo le ta 
zagotovljen. Vse dodatne 
informacije so na voljo v 
pisarni društva. Vabljeni!

Občina Radlje ob Dravi


