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NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI

SLOVESNO ODPRTJE REGIJSKEGA POLIGONA ZA 
GASILCE 
V soboto, 13. oktobra, smo v Radljah ob Dravi slovesno odprli regijski po-
ligon za gasilce. To je drugi poligon od sedemnajstih, ki jih Gasilska zveza 
Slovenije v prihodnje načrtuje za izgradnjo. 

Poligon za gasilce je velika pridobitev tako za Radlje kot tudi za celotno 
regijo. Namenjen je 1.000 koroškim operativnim gasilkam in gasilcem za 
praktično usposabljanje gasilcev ter za usposabljanje ostalih pripadnikov 
sil za zaščito in reševanje. Na poligonu bodo gasilci vadili in izvajali:
• vaje v polaganju cevovoda, oblikovanju in vodenju vodnega curka z 

različnimi vrstami ročnikov,
• izvajanje gašenja in vrste napadov,
• uporaba prenosnih gasilskih lestev,
• uporaba vrvi v gasilstvu,
• gibanje z izolirnimi dihalnimi aparati,
• delo s hidranti in zagotavljanje gasilne vode, 
• uporaba gasilskih vozil,
• vaje tehničnega reševanja in reševanja iz globin in višin, 
• vaje gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin.

Predaje poligona svojemu namenu so se udeležili številni gostje. Slav-
nostni govornik je bil minister za obrambo RS, Karl Erjavec. Zbrane je 
pozdravila tudi ministrica za pravosodje RS, Andreja Katič, ki je v prejšnji 
funkciji obrambne ministrice položila temeljni kamen za poligon, predse-
dnik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik, ter župan Občine Radlje ob 
Dravi, mag. Alan Bukovnik.

Po prerezu traku je sledil še prevzem novega tehnično-reševalnega gasil-
skega vozila z dvigalom. Vozilo je bilo nabavljeno s pomočjo sredstev Ob-
čine Radlje ob Dravi in Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje. 

Občina Radlje ob Dravi 

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

VABILO 
V spomin na vse padle in žrtve vojne vas vabimo na KOMEMORA-
CIJO, ki bo v torek, 30. oktobra 2018, ob 17. uri v Galeriji Knjižnice 
Radlje ob Dravi.  

Vljudno vabljeni!
Občina Radlje ob Dravi

 

DROBTINICA 
Območno združenje Rdečega križa s svojimi krajevnimi organizacijami na 
Muti, v Vuzenici in v Radljah že sedmo leto sodeluje v mednarodni kam-
panji Drobtinica, ki sicer poteka v Sloveniji pod okriljem Rdečega križa 
Slovenije že šestnajsto leto. Drobtinica je namenjena zbiranju prostovolj-
nih prispevkov, ki bodo namenjeni šolskemu skladu za pomoč socialno 
ogroženim šoloobveznim otrokom v okoljih, kjer bo kampanja tudi po-
tekala. Kampanja je zasnovana tako, da naši prostovoljci skupaj z osnov-
nošolci šole, katerim bodo zbrana sredstva namenjena, na stojnicah me-
njajo pekovske in druge prehrambne izdelke za prostovoljne prispevke. 
Drobtinica pa ni le zbiranje prostovoljnih prispevkov, ampak je name-
njena tudi osveščanju širše javnost glede vse bolj pereče problematike 
nezadostne in/ali nepravilne prehrane naših najmlajših – osnovnošolcev 
ter spodbuja čut za solidarnost s tistimi, ki so se znašli v stiski. Drobtinica 
je povezana tudi s svetovnim dnevom hrane, ki poteka 16. oktobra. Tako 
smo tudi mi izbrali datum naše kampanje v tem tednu. V soboto, 20. ok-
tobra 2018, ste od 8.00 do 12.00 vabljeni na našo stojnico v centru Ra-
delj (pred vodnjakom) ali pred prodajalno Mercator. Vabljeni, da ta dan 
kruh vzamete pri nas ter s tem pomagate otrokom OŠ Radlje ob Dravi.

RKS OZ Radlje ob Dravi



ODPRTJE 12. RAZSTAVE LIKOVNE KOLONIJE KOPE 2018
Spoštovani!
Vabljeni v četrtek, 18. oktobra, ob 18. uri v Galerijo Knjižnice Radlje ob 
Dravi na odprtje 12. razstave del, nastalih na likovni koloniji KOPE 2018.
Med 22. in 23. junijem je potekala likovna kolonija na Kopah

. Sodelovalo je 15 umetnikov. Razstavljajo: Stanislav Brodnik Cico s Pre-
valj, Igor Dolenc iz Ribnice na Dolenjskem, Alojz Erjavc iz Radelj ob Dravi, 
Leander Fužir iz Črne, Branko Gajšt iz Sestržja, Marijan Gregorc s Prevalj, 
Marjana -Janca Halužan iz Dravograda, Štefka Jesenek »Šeša« iz Sloven-
ske Bistrice, Jože Kremžar iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, Alojz Krevh 
s Prevalj, Vojko Kumer iz Oplotnice, Franjo Marošek iz Dravograda, Si-
mona Robin iz Dravograda, Jožica Sobiech iz Radelj ob Dravi in Anton 
Vodušek iz Radelj ob Dravi. Zbrane bo pozdravil župan občine Radlje ob 
Dravi, mag. Alan Bukovnik. V kulturnem programu bo nastopila Otroška 
folklorna skupina OŠ Radlje ob Dravi z mentoricama Lilijano in Darinko.
Razstavo si lahko ogledate do 17. novembra v času odprtosti knjižnice. 

Organizator: vodji kolonije Alojz Erjavc in Anton Vodušek v sodelova-
nju z JSKD OI Radlje ob Dravi in Knjižnico Radlje ob Dravi. 

PREDAVANJE KAKO OBVLADATI STRES IN NAJTI 
MIR TER ZADOVOLJSTVO
Spoštovani!
Vabljeni v soboto, 20. oktobra, ob 10. uri v Knjižnico Radlje na preda-
vanje Špele Kresnik: Kako obvladati stres in najti mir ter zadovoljstvo.
V hitrem tempu življenja, ki ga živimo danes, se premalokrat ustavimo in 
si vzamemo čas zase. Zaradi takšnega tempa se zdi, da nam večkrat stva-
ri uidejo izpod nadzora, kar nam povzroča stres. Ko postanejo zunanji 
in notranji pritiski preveliki, se hitro zgodi, da zaradi stresa zbolimo. Na 
predavanju bomo spregovorili o tem, kaj nam povzroča stres in kako ga 
pravočasno prepoznamo. Udeleženci bodo spoznali preverjene tehnike, 
ki učinkovito pomagajo pri spoprijemanju s stresom, hkrati pa so izje-
mno uporabne v vsakdanjem življenju. Predavanje bo brezplačno izvedla 
Špela Kresnik, mag. psihologije in certificiran NLP praktik, v sodelovanju 
z VGC Dogaja se! Da bo udeležba na predavanju omogočena tudi star-
šem z mlajšimi otroki, bo zanje hkrati potekala v otroškem delu knjižnice 
USTVARJALNA DELAVNICA. Vljudno vabljeni, da preživite koristno in pri-
jetno sobotno dopoldne v knjižnici.

»POKLONIMO NASMEH«
V petek, 12. oktobra, smo se že deseto leto družili na tradicionalnem 
kostanjevem pikniku s sloganom »Poklonimo nasmeh«, na katerega 
povabimo svojce in prijatelje naših stanovalcev. Lepo in toplo vreme 
je pripomoglo, da smo se lahko družili v domskem parku. Dobra druž-
ba, nasmehi na obrazih in stisk dlani tistih, ki nam pomenijo največ, so 
vzdušje naredili še boljše. Po pozdravu direktorice Doma Hmelina, gospe 
Silve Duler, so za dobrodošlico poskrbeli člani domskega Žoga Benda. S 
svojim igranjem pa nas je ves čas razveseljeval ansambel Štirje Kovači. 
Zaigrali so nam vsem zelo znane melodije, s katerimi so nam pričarali 
spomine. Ob zvokih glasbe in srečelovu smo se sladkali s sladkim mo-
štom, pečenim kostanjem ter okusnim pecivom, ki so ga v svojem pros-
tem času spekli zaposleni. Pridružil se nam je tudi župan Občine Radlje 
ob Dravi, mag. Alan Bukovnik. Vsi smo se v družbi drug drugega zelo dob-
ro počutili, v zraku je bilo čutiti veselje, iz oči je izžarevala toplina. Skupaj 
smo bili srečni in nasmejani, saj vendar ni lepšega, kot podariti nasmeh 
tistim, ki jih imamo najraje.

Monika Šantl Auberšek, Dom Hmelina

BRALNO POGOVORNO SREČANJE
Spoštovani!
Vljudno vabljeni v četrtek, 18. oktobra, ob 10. uri dopoldan v Knjižnico 
Radlje na BRALNO-POGOVORNO SREČANJE. Po večletnem premoru se 
bomo v radeljski knjižnici spet srečavali ob knjigah, poklepetali in si izme-
njali bralne izkušnje ter priporočila. Tokrat bomo najprej predstavili novo 
sezono bralne značke za odrasle Korošci pa bukve beremo, v nadaljeva-
nju pa se bomo pogovarjali o knjigi Nevidna nit. Pogovor bo vodila in us-
merjala Breda Bobovnik. Prisrčno vabljeni, tudi če knjige niste prebrali. 
Bralno-pogovorna srečanja so namenjena vsem, ki radi berete in se o 
prebranih vsebinah pogovarjate ali o njih poslušate.

 

2. MESTO V KATEGORIJI MANJŠIH MEST
Turistična zveza Slovenije je na Dnevih slovenskega turizma v Portoro-
žu v ponedeljek, 8. oktobra 2018, podelila priznanja najbolj urejenim 
in gostoljubnim krajem v okviru odmevnega tekmovanja Moja dežela – 
lepa in gostoljubna, ki je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predse-
dnika države. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 105 mest in krajev, na 
katerem je sodelovalo več kot 2/3 vseh slovenskih občin, le peščica pa se 
je uvrstila na državno tekmovanje. Komisija je Radlje ob Dravi obiskala v 
soboto, 4. avgusta, nad razvojem, urejenostjo in gostoljubnostjo Radelj 
je bila navdušena, rezultat pa je odlično 2. mesto. 

Osnova projekta je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju 
urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Projekt prerašča v vsesloven-
sko gibanje za urejeno okolje in gostoljubnost. Slednja pa na svoj način 
odkriva širino in vsebinski smisel slogana Turizem smo ljudje. Priznanje 
je potrditev, da Občina Radlje ob Dravi uresničuje vrsto programov na 
tem področju. Komisija je izpostavila ocvetličenje kraja, razgledno točko 
z zelenim oknom, pestrost nočitvenih kapacitet in seveda gostoljubnost 
krajank in krajanov. 

Turizem je ena najpomembnejših in najperspektivnejših gospodarskih 
dejavnosti, ki se začne in konča v okolju ter se dogaja pri ljudeh, ki tam 
živijo. Zato je najpomembnejše, da se doma sami najbolje počutimo, to 
pa lahko dosežemo s skupnim sodelovanjem. Hvala vsem, ki ste prispe-
vali svoj kamenček v mozaik te zgodbe. 

Občina Radlje ob Dravi 


