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UTRINKI S PRAZNOVANJA 
OBČINSKEGA PRAZNIKA 

MAYORS FOR PEACE

Praznovanje občinskega praznika 
smo pričeli v petek, 11. septembra, 
s predajo lokalne ceste Vuhred–HE 
z novo avtobusno postajo svojemu 
namenu. Skupaj z evropskimi 
sredstvi nam je uspelo asfaltirati 
783 m ceste, in sicer od kmetije 
Kralj do kmetije Skačedovnik, s 
tem smo povezali Občino Radlje ob 
Dravi in Občino Podvelka.

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

V nedeljo, 13. septembra, smo si 
lahko v MKC-ju ogledali filma o 
atomskem bombardiranju v Hiro-
šimi in Nagasakiju ter o posledi-
cah, ki iz tega še izhajajo. 
Občina Radlje Ob Dravi je leta 2013 
postala članica nevladne organiza-
cije Mayors for Peace (Župani za 

mir) in prejela njihov certifikat.
Filma sta bila posneta na Japon-
skem v podporo promoviranju 
sveta brez nuklearnih bomb in za 
mir na svetu. Režiserji filma želijo, 
da se pridružimo pri promociji in 
širjenju miru po svetu.

                                                      KJE? Marenberški MKC Radlje od Dravi 

 Plesne delavnice

Vsako sredo:

 

            

BABY HOPPER’S (3-6 let),  16:00-16:45
SHOW ME HOPPER’S (7-11 let), 17:00-18:00
FUNKY HOPPER’S (12-18 let ), 18:00-19:00
ADULT HOPPER’S Radlje (18 let+ ) ,  19:00-20:00                           Pričetek in vpis : 7.10.2015

Kontakti in prijave:    klubkusnime@gmail.com,   GSM:040 858 785,    www.kusnime.eu

SREČANJE ŽUPANA Z 
UPOKOJENCI IN INVALIDI
Župan mag. Alan Bukovnik je letos ponovno pripravil srečanje upo-
kojencev in invalidov. Srečanje se je odvijalo v četrtek, 24. septem-
bra, v Športni hiši Radlje. Za zabavo je poskrbel ansambel Trend.

OKROGLA MIZA 
GOSPODARSKEGA FORUMA  
Skupaj s predsednikom Območ-
ne obrtno-podjetniške zbornice 
Radlje ob Dravi, Blažem Cvarom, 
in podjetjem Razvoj finance – 
Radom Furmanom, s. p., smo 
v četrtek, 24. septembra, na 
okrogli mizi predstavili GOSPO-
DARSKI FORUM. Okrogla miza je 
potekala v veliki dvorani MKC-ja.
Z gospodarskim forumom želi-
mo postati povezovalni člen med 
lokalnim gospodarstvom pri  pri-
dobivanju evropskih sredstev, 
ki bodo namenjena za razvoj in 
inovacije ter za dvig konkurenč-
nosti malih in srednjih podjetij v 
finančni perspektivi 2014–2020. 

Za razvoj bo namenjenih 800 milijo-
nov evrov in naša naloga mora biti 
vzpodbuditi lokalna podjetja, da 
začnejo razmišljati o razvoju inova-
tivnih produktov, o nastanku razvoj-
nih jeder v podjetjih, v razvoj vlagati 
več sredstev, skupaj z evropskimi 
sredstvi.

Občina Radlje ob Dravi je že pristo-
pila k projektu INOVATIVNE ODPR-
TE TEHNOLOGIJE, ki ga pripravlja 
Univerza v Mariboru, s katerim že-
lijo skupaj z lokalnimi skupnostmi 
ustvariti ustrezne pogoje za razvoj 
v podjetjih.



SLAVNOSTNA SEJA
Ob praznovanju občinskega 
praznika smo se na Slavnostni 
seji Občinskega sveta Občine 
Radlje ob Dravi, ki je poteka-
la v petek, 25. septembra, za 
trenutek ustavili in se ozrli na 
dosežke, ki smo jih v preteklih 
letih dosegli. To je odlična pri-
ložnost za prerez naših dejanj, 
da ocenimo prehojeno pot in 
da pričnemo načrtovati nove 
načrte za prihodnost. S pono-
som ugotavljamo, da se trdno 
držimo smeri, ki smo jo skupaj 
začrtali in da uresničujemo 
vse cilje, ki smo si jih zastavili. 
V letošnjem letu smo zaključili 
zadnje projekte finančne per-
spektive 2007–2013, na pod-
lagi katerih smo izčrpali vsa 
sredstva državnih in evropskih 
razpisov. Vsi uspešno zaključeni 
projekti so ustrezno dvignili ka-
kovost življenja naših občank in 
občanov.

Z občinskimi odličji pa smo se 
zahvalili tistim, ki so svojo ener-
gijo v preteklosti vlagali v razvoj 
in napredek Občine Radlje ob 
Dravi.
NAGRADO Občine Radlje ob 
Dravi za leto 2015 je prejelo:
- Prostovoljno gasilsko društvo 
Radlje ob Dravi.

PLAKETE Občine Radlje ob 
Dravi za leto 2015 pa so prejeli:
- Društvo kmetic Dravska doli-
na, KO Radlje ob Dravi,
- Miro Osojnik,
- Mirko Petrič,
- Vokalni kvartet Rusalke,
- Župnija Vuhred.

V programu je sodeloval Vokal-
ni kvartet Rusalke in ansambel 
Stil 5. Po zaključku uradnega 
dela smo se predali glasbene-
mu užitku skupine Parni Valjak.

ODPRTJE NOVEGA GASILSKEGA 
DOMA V RADLJAH  
V soboto, 26. septembra, smo 
bili priča slovesnosti ob odprtju 
novega gasilskega doma in pra-
znovanju 140-letnice gasilstva 
v Radljah ob Dravi. Slovesnost 
je potekala pred novim gasil-
skim domom, ki stoji ob obvoz-
nici. Odprtja se je udeležila tudi 
ministrica za obrambo Andreja 
Katič, ki je v svojem govoru po-
udarila, da je 140-letnica delo-
vanja Prostovoljnega gasilskega 
društva Radlje ob Dravi zelo 
visok in častitljiv jubilej v vse-
slovenskem merilu. 

Gasilkam in gasilcem je tudi 
čestitala ob odprtju novega 
gasilskega doma ter poudarila, 
da je to prelomen dogodek za 
mesto in Občino Radlje ob Dra-
vi ter velik uspeh za slovensko 
gasilstvo.
Župan mag. Alan Bukovnik  je 
ob tem pomembnem jubileju s 
ponosom čestital in se zahvalil 
za delo, ki ga opravljajo, za do-
bro voljo in pozitivno naravna-
nost, ki jo imajo, in hkrati izrazil 
trdno vero v njihove sposobno-
sti in požrtvovalnost. 

ZAKLJUČEK  
S HMELJARSKIM LIKOFOM
Poleg pestrega programa srečanj 
je v nedeljo v centru Radelj zbrane 
navdušil tradicionalni Hmeljarski 
likof v organizaciji Turističnega dru-
štva Radlje ob Dravi. To leto so za 
hmeljarsko princesko izvolili  Mile-
no Krajnc iz Sv. Primoža na Pohorju, 
novo izvoljeni starešina pa je postal 
Alan Bukovnik. 

Nedeljsko dogajanje se je zaokrožilo 
s Šmihelskim sejmom, slavnostno 
mašo ob prazniku Sv. Mihaela in za-
bavo z ansamblom Štirje kovači ter 
ansamblom Poskok.

Občina Radlje ob Dravi se zahvaljuje 
vsem donatorjem občinskega praznika:
-  RIKO, D. O. O.
-  SGP POMGRAD, D. D.
-  REMOPLAST, D. O. O.
- CNC P&K-PUŠNIK,PROIZVODNJA 

IN TRGOVINA, D. O. O.
-  HMELJARSTVO JOŽEF ČAS, S. P.
-  STROKA PRODUKT, D. O. O.
-  PIVOVARNA LAŠKO
-  KORATUR, D. D.
-  URBIS, D. O. O.
-  AVTO KOLETNIK, D. O. O.
-  BETONICA, D. O. O.
-  GEOMERITVE, D. O. O.
-  DELAVSKA HRANILNICA

BREZPLAČNA OSNOVNA 
ŠOLA ZA ODRASLE
PRILOŽNOST ZA VSE, KI ŠE NIMATE 
DOKONČANE OSNOVNE ŠOLE – NE 
GLEDE NA VAŠA LETA
MOCIS center za izobraževanje od-
raslih Slovenj Gradecvas vabi, da se 
osebno oglasite pri njih ali jih pokliče-
te. Za vas bodo poiskali najboljši na-
čin, kako do zaključene osnovne šole. 
Če bo skupina štela najmanj 8 ude-
ležencev, lahko program organizira-
jo tudi v Radljah. 
Ne pozabite – ZA UČENJE NI NIKO-
LI PREPOZNO, POTREBNO SE JE LE 
ODLOČITI, NAREDITI PRVI KORAK 
IN VZTRAJATI DO CILJA. 

KORISTI, ki jih omogoča uspešno za-
ključena osnovna šola: lažje si poišče-
te delo, imate pogoje za nadaljevanje 
šolanja, pridobitev poklica ali naci-
onalne poklicne kvalifikacije,mladi 
prevzemniki kmetij lahko kandidirate 
na razpisih za pridobitev različnih sub-
vencij. In morda najpomembnejše – 
PREMAGATE OBČUTEK NEUSPEHA IZ  
PRETEKLOSTI. 

Vpisi potekajo do 9. 10. 2015. Vpišete 
se lahko v 7., 8. in 9. razred devetletke. 
Vse informacijedobite na 02 88 46 
409 ali urska.novak@mocis.si

ODPRTJE PROSTORA CENTRA 
FORUMA SLOVANSKIH KULTUR
Občina Radlje ob Dravi je v sode-
lovanju s  Koroškim pokrajinski 
muzej Radlje ob Dravi, Forum slo-
vanskih kultur (FSK), Center Ra-
dlje ob Dravi  v torek, 22. septem-
bra 2015, v Dvorcu Radlje odprli 
prostor Centra Foruma slovanskih 
kultur Radlje ob Dravi s predsta-
vitvijo knjige dr. Janeza Bogataja 
S Slovani za mizo. Letos v dvorcu 
center FSK dobiva svoj prostor za 
predstavitev in uresničevanje po-

slanstva, ki je oživčenje slovanskih 
kultur. V dvorcu ustanova predsta-
vlja bogat in pisan programski opus 
ter projekte, ki potekajo v trinajstih 
slovanskih državah članicah in po 
vsem svetu. 

Sledilo je  odprtje Zaposlitvenega 
centra Zavoda Radela in podpis spo-
razuma o sodelovanju Prosilve Slo-
venije z Občino Radlje ob Dravi ter 
Koroškim pokrajinskim muzejem.
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