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Prikazovalnik hitrosti
Občina Radlje ob Dravi se je v mesecu 
avgustu 2011 prijavila na razpis za Pri-
kazovalnike hitrosti, ki ga je razpisalo 
podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires 
d.o.o. v sodelovanju z Agencijo za var-
nost v prometu Republike Slovenije. 
Občina je bila izbrana med trinajstimi 
občinami, v katerih bodo nameščeni 
prikazovalniki hitrosti »Vi vozite«. 
Predstavniki podjetja Goodyear Dun-
lop Sava Tires d.o.o., so v sredo, 23. 
11. 2011, Občini Radlje ob Dravi 
podelili Prikazovalnik hitrosti »Vi voz-
ite«, ki bo nameščen na Hmelini, proti 
Osnovni šoli.
Župan Alan Bukovnik je poudaril, da 
je varna šolska pot eden izmed pogo-
jev za večjo varnost otrok v cestnem 
prometu. Prometna varnost učencev 
je predvsem skrb staršev, ki morajo 
poskrbeti, da znajo njihovi otroci var-
no sodelovati v prometu in dokler tega 
še ne zmorejo, jih spremljati ali jim za-
gotoviti spremstvo v prometu, tudi na 
šolskih poteh. Lokalne skupnosti, šole 
ter drugi strokovni organi pa morajo 
poskrbeti za pogoje varnosti otrok. 
Prepričan je, da se bo s pridobitvijo 
prikazovalnika hitrosti varnost otrok in 
udeležencev v prometu na poti k Os-
novni šoli Radlje ob Dravi, še povečala.

Občina Radlje ob Dravi

REDNA SEJA 
KRAJEVNE 
SKUPNOSTI RADLJE 
OB DRAVI
Krajevna skupnost Radlje ob Dravi 
je na svoji 4. redni seji, v četrtek 
24. 11. 2011, potrdila realizacijo 
finančnega plana KS Radlje ob 
Dravi za obdobje od januarja do 
septembra 2011. Člani sveta KS 
so prav tako potrdili rebalans 
KS Radlje ob Dravi za leto 2011 
ter predlog finančnega načrta za 
leto 2012. Predsednik je podal 
Poročilo o organizaciji srečanja 
starostnikov nad 70. let v KS Ra-
dlje ob Dravi ter jih seznanil o 
odpovedi najemnih pogodb vrtov, 
zaradi prodaje zemljišča. Krajevna 
skupnost je pričela s pripravami 
na božično novoletno okrasitev 
mesta in naselij v KS Radlje ob 
Dravi.  Predsednik je članom sveta 
KS podrobneje predstavil izgradn-
jo javna razsvetljava v Zg. Vižinge. 
Na vprašanja in pobude članov 
sveta KS  je odgovarjal župan Alan 
Bukovnik, ki so se nanašala na 
prehodnost za pešce na delu Ulice 
pod Perkolico; vzdrževanje in pre-
voznost na šolskih in mlečnih po-
teh v KS Radlje; ki ga izvaja Režijski 
obrat Občine Radlje; vzdrževanje 
pokopališča v Radljah (ozvočenje);  
vandalizem na trim stezi Stari 
grad; kolesarske steze v Občini 
Radlje; dokončanje obvoznice Ra-
dlje; mladinski hotel v Radljah; 
preselitev knjižnice v Radljah in fi-
nanciranje društev v Občini Radlje 
za leto 2011.

KS Radlje ob Dravi

Podelitev priznanj Turističnega 
društva Radlje ob Dravi za 
urejenost našega kraja
Letos smo se zbrali člani društva, vabljeni gostje in 
dobitniki priznanj, v petek 25. novembra v Bajti, kjer 
so ob prijetnem druženju, petju in glasbi ansambla 
TREND bila podeljena letošnja priznanja trem nagra-
jencem: Nadi in Frideriku Novak – Odernikovi, Mariji 
in Helmutu Gerold – Sojnikovi, Mariji Dornik – Jun-
tarjeva kajža
Vsi trije nagrajenci so s Sv. Treh Kraljev, saj je komisi-
ja, ki vso leto obiskuje in ocenjuje naš kraj z okolico, 
letos ocenjevala vrtove. Predvsem tiste, ki s svojo 
originalnostjo in domiselnostjo opisujejo in prikazu-
jejo ohranjanje naše prvobitnost z lesenimi plotovi, 
z množico posejane zelenjave, zdravilnimi zelišči in  
rožicami, ki popestrijo vrt, v katerem skratka najdeš 
vse za v lonec, za na krožnik in tudi za lepoto.
Zahvala gre  vsem pridnim članom in članicam našega 
društva za dobrote in prispevke, izvirni komisiji z Ma-
jdo, Roziko in Mojco za trud, da je lahko prireditev 
uspela ter tudi za besede pohvale in tudi ponosa g. 
župana Alana Bukovnika in podpredsednika KS Ra-
dlje ob Dravi in ponosnega krajana Sv. treh Kraljev,  
g. Ivana Sušnika. Lepo nam je bilo skupaj in hvala za 
lep večer.

Predsednica TD Radlje Antonija Račnik

OBVESTILO!
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi omogoča 
društvom iz Občine Radlje ob Dravi, da na splet-
ni strani zavoda objavljajo informacije o svojem 
društvu, tistim, ki pa svojo spletno stran že imajo, 
pa lahko omogoči povezavo njihove spletne strani 
s spletno stranjo zavoda.
Več o tem lahko najdete na spletni strani zavoda 
www.sktmradlje.si. 

Direktor  Milan Šarman

Foto: Anka
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NOVI PROSTORI V 
ZDRAVSTVENEM DOMU 
RADLJE 
V petek, 25. novembra 2011 smo v 
Zdravstvenem domu Radlje ob Dra-
vi novemu namenu predali prenov-
ljene prostore otroškega dispanzerja in 
specialističnih ambulant.
Investicijo, vredno 260.000 €, je delno v 
višini 61.000 € sofinanciralo Ministrstvo 
za zdravje ter občine ustanoviteljice Ra-
dlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka 
in Ribnica na Pohorju v višini 34.000 €. 
Ostanek je financiral Zdravstveni dom iz 
zbranih sredstev najemnin tekočega in 
preteklih treh let. S tem zaključujemo 
eno največjih naložb v Zdravstvenem 
domu v zadnjih 10. letih. 
Novi, prenovljeni in sodobno opremlje-
ni prostori pomenijo velik napredek za 
izboljšanje izvajanja zdravniške dejavnos-
ti in upoštevanje doktrine. Ločeno bomo 
izvajali preventivne preglede otrok od 
zdravljenja bolnih otrok. Prav tako se bo v 
teh ambulantah izvajala vsa specialistična 
ambulantna dejavnost. Pridobitev je 
pomembna tudi za delavce Zdravstven-
ega doma, saj bodo delali in ustvarjali v 
boljših in bolj optimalnih pogojih za delo 
in pri tem uporabljali sodobno medicin-
sko opremo, kar bo brez dvoma vplivalo 
na dvig strokovnosti dela. Upamo, da 
bomo z vsemi vloženimi napori in priza-
devanji kmalu uspeli pridobiti stalnega 
izvajalca zdravstvenih storitev v otroški 
ambulanti. Prav tako upamo, da bomo na 
podoben način izvedli prenovo drugega 
dela zdravstvene postaje Radlje ob Dravi 
in s tem izenačili pogoje za delo.
Zahvaljujemo se občinam ustanovitelji-
cam, da so soglašale z investicijo in jo 
tudi finančno podprle.

v. d. Lidija Golob

NASTOP OTROK IZ VRTCA 
RADLJE V DOMU HMELINA
Otroci iz vrtca Radlje, za oskrbovance 
doma Hmelina, vsako leto pripravijo 
različne kulturne prireditve. 
Tudi v četrtek, 24.11.2011, smo jih obis-
kali in jim pripravili glasbeni nastop. Dan 
smo jim polepšali s prepevanjem ljudskih 
pesmi.

Zapisala: Ljuba Kališnik

DELOVANJE  DRUŠTVA ZA 
OHRANITEV KULTURNE 
DEDIŠČINE IN UMETNOSTI 
V RADLJAH
Društvo se skozi vso leto na svoj način 
predstavlja v izložbi trgovine Langeršek v 
Radljah. Armando Langeršek, prizadeven 
član društva je tudi sam velik zbiratelj 
kulturne dediščine, predvsem starih 
razglednic in fotografij, ki se nanašajo na 
Radlje in bljižno okolico. 
Pogosto so razstavljene fotografije nez-
nanih avtorjev in ničkolikokrat se zgodi, 
da mimoidoči spoznajo koga na fotografi-
ji in tako nema slika dobi svojo zgodbo. 
Stare fotografije nam uredi in pripravi za 
razstavo David Perušek iz Radelj. V mes-
ecu novembru je na ogled zemljevid, ki 
prikazuje rimske najdbe na področju 
upravne enote Radlje. Poleg tega je na 
ogled stara športna oprema za zimske 
dni ter dve zanimivi fotografiji, ena od 
njih je posneta pred drugo svetovno vo-
jno, druga pa po njej. Vidimo lahko, da 
so bili radeljčani že od nekdaj navdušeni 
smučarji, bili pa bi zelo veseli, če bi kdo 
spoznal koga na fotografiji in nam to 
sporočil.
Hkrati pa pozivamo vse bralce Novičk, da 
nam sporočijo, če morda imajo kakšno 
staro fotografijo o radeljskem hotelu, čim 
starejša je tem bolj bi bila zanimiva.

Razstava v izložbi trgovine Langeršek v 
Radljah

Predsednik društva, 
Mirko Kogelnik

Easy sport
Prilagojena športna aktivnost otrok v 
povezavi s sodobno informacijsko-komu-
nikacijsko tehnologijo je projekt, ki se je 
pričel v praksi odvijati 24. 11. 2011 v Radl-
jah ob Dravi. Partnerji projekta: Malčkov 
šport, Stroka business group in Javni 
zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, so pričeli 
izvajati brezplačne delavnice, v katerih 
otroci skozi športno aktivnost spoznavajo 
sodobno informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo (IKT) s ciljem, da se jim prikaže 
pravilna uporaba IKT-ja. V delavnicah, ki 
bodo potekale enkrat mesečno do konca 
šolskega leta 2011/2012, lahko sodelu-
jejo otroci, ki so vključeni v programe 
Malčkov šport in Zdrav življenjski slog 
(1-3 razred). V prvi delavnici so se otroci 
spoznali z  Xbox Kinect-om. Zanimanje in 
navdušenje otrok je bilo zelo veliko, zato 
so se partnerji odločili, da bo naslednja 
(decembrska) delavnica ponovno pove-
zana s priljubljeno igralno konzolo. Poleg 
brezplačnih delavnic želijo partnerji ob 
koncu šolskega leta za otroke organizirati 
tudi 2-3 dnevno druženje v obliki tabo-
ra, katerega vsebine bodo povezane s 
športom in IKT-jem.
Podrobnejše informacije o projektu naj-
dete na spletni strani www.easy-sport.si.

JZ ŠKTM
Gregor Likar


