
Poštnina plačana pri 
Občini Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi
KAKO DO UPORABE 
ATLETSKE STEZE NA 
ŠPORTNEM STADIONU?
V začetku meseca oktobra so se odprla 
vrata atletskega dela Športnega stadi-
ona. Za rekreativno rabo (hoja, tek) je 
trenutno najbolj aktualna atletska ste-
za, zato vabimo vse interesente, da se 
povežejo z nami in pričnejo uporabljati 
atletsko stezo:
•  Uporaba atletskega dela stadiona je za 

občane in občanke Občine Radlje ob 
Dravi brezplačna (uporaba je možna 
vsak dan glede na informativni urnik, 
objavljen na spletni strani Javnega za-
voda ŠKTM Radlje ob Dravi).

•  Za uporabnike, ki niso občani Občine 
Radlje ob Dravi, je cena uporabe 
določena s sprejetim cenikom, objav-
ljenim na spletni strani Javnega zavoda 
ŠKTM Radlje ob Dravi.

•  Cena uporabe vstopne kartice (služi 
kot ključ za vstop v objekt) za sezono 
2011 / 2012 znaša 5,00 eur + ddv.

•  Uporabniki lahko uporabljajo tudi gar-
derobe, tuše in sanitarije.

• Vstopne kartice ter vsa dodatna navo-
dila in pojasnila so vam na voljo v Ja-
vnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi 
(vaš kontakt je Gregor Likar). Z nami 
lahko stopite v stik preko elektronske 
pošte ali po telefonu: e-mail: sport@
sktmradlje.si, 040 852 286 (Gregor 
Likar). Želimo in upamo, da bo atlets-
ki del stadiona skupaj z vami čim bolj 
zaživel.

Gregor Likar, 
vodja športne infrastrukture
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PRVI POKAL VUHREDA
Ob koncu meseca oktobra, 30. 10. 2011, 
je bil organiziran prvi pokal Vuhreda 
v lovu rib s plovcem. Tekmovanje je 
potekalo na ribniku Reš, v Radljah ob 
Dravi. Pravila so bila jasna, lovijo lahko 
samo prebivalci Vuhreda. Prijavilo se je 
šestnajst Vuhredščanov ter dva pova-
bljena gosta. Vzdušje je bilo pestro, 
dekleta Metka, Marjana in Anica pa so 
izvedla pogostitev s pecivom, obloženimi 
kruhki ter toplim čajem. Za dobro voljo 
je poskrbel tudi kuhar Miran, ki je skuhal 
golaž iz divjačine, in fotograf Voranc, ki je 
vse fotografiral. Po uvodnem nagovoru 
so tekmovalci odšli na lovna mesta in se 
pripravili na tekmovanje. Ob tekmovanju 
ni manjkalo dobre volje ter obilo smeha. 
Ure so počasi minevale in že se je čutilo, 
kdo bo postal prvi Vuhredščan. Po koncu 
tekmovanja se je pričelo tehtanje ulova 
in že kaj kmalu so rezultati bili znani: prvi 
Vuhredščan je bil Aljaž Javernik (7250 g), 
drugi Vuhredščan Peter Kukovec  (7050 
g) in tretji Vuhredščan pa je postal Stane 
Meršnik (6800 g). Najmlajši ribič, ki je 
sodeloval, je bil Nejc Čavnik, najstarejši 
pa je bil Jože Javernik. Po dobrem golažu 
je sledila podelitev pokalov. Po kratkem 
klepetu in zaključku dneva  smo zaključili 
z prelepim dnevom v upanju,  da se 
drugo leto ponovno srečamo. Več slik bo 
objavljeni na www.vuhred.net
Še enkrat se zahvaljujem KS Vuhred, 
tekmovalcem, gledalcem, RD Radlje, 
Vorancu, Miranu, Metki, Marjani, Anici 
ter organizatorju Tomažu.

Boštjan Javernik 

Županov obisk v podjetju
Stroj Radlje, d.o.o.
Na povabilo direktorja podjetja Stroj Ra-
dlje, d.o.o., Tomaža Kaiserja  so se sestali 
župan Alan Bukovnik in podžupan Rob-
ert Potnik, v petek, 4. 11. 2011, na temo 
»Razvojno sodelovanje med podjetjem 
in občino«. Direktor je predstavil razvo-
jne ambicije podjetja v Radljah ob Dravi 
ter njihovo poslovanje, ki ga ocenjujejo 
kot uspešno.

Razstava unikatnih 
kvačkanih izdelkov 
MARJANE VILTUŽNIK 
Vabimo vas na razstavo kvačkanih izdel-
kov MARJANE VILTUŽNIK, ki je na ogled 
v vitrinah Knjižnice Radlje ob Dravi vse 
do 30. novembra. Že kot majhna punčka 
je Marjana Viltužnik venomer opazovala 
svojo »omo« pri kvačkanju in pletenju in 
se že zelo zgodaj tudi sama preizkusila v 
njih ter ugotovila, da ob tem uživa. Kas-
neje, ob izgubi službe, pa se je kvačkanju 
posvetila v celoti. Najprej se je kot 
članica priključila skupini Nagelj, ki kot 
rokodelska skupina deluje pod okriljem 
Društva upokojencev in invalidov, sedaj 
pa to skupino uspešno vodi. Za svoje 
kvačkane izdelke je prejela certifikat 
Obrtno podjetniške zbornice Slovenije v 
okviru sekcije za domačo in umetnostno 
obrt (rokodelstvo art&craft SLOVENI-
JA). V knjižnici Radlje smo že razstavljali 
njene unikatne izdelke, saj se ukvarja še z 
drugim oblikovanjem.

Tina Vadas
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Gasilska vaja Gasilske 
zveze Dravske doline
V soboto, 29. 10. 2011, je na bodočem 
rekreativnem objektu ob ribniku Reš, v 
Radljah ob Dravi, potekala gasilska vaja 
za gasilke Gasilske zveze Dravske doline. 
Na vaji je sodelovalo 33 članic iz PGD Ra-
dlje ob Dravi, PGD Vuhred, PGD Muta, 
PGD Vuzenica, PGD Ribnica na Pohorju, 
PGD Kapla in PGD Ožbalt. Namen vaje je 
bil, da se preizkusi usposobljenost članic 
pri gašenju klasičnega požara, s poudar-
kom na vodenju in poznavanju gasil-
sko reševalne opreme. Vajo so si poleg 
župana Občine Radlje ob Dravi ogledali 
še predstavniki vodstva Gasilske zveze 
Dravske doline (predsednik in poveljnik) 
ter predsednik in poveljnik PGD Radlje 
ob Dravi.

Članice GZDD, župan Občine Radlje ob Dravi, 
poveljnik GZDD – Tomaž Kristan in predsednik 
GZDD – Jože Poglajen

Primož Ternik, 
predsednik PGD Radlje ob Dravi

PGD VUHRED PRAZNUJE
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva 
Vuhred v letu 2011 praznujemo 135 let 
obstoja in aktivnega dela v gasilski službi 
kraja in za krajane. Ročna brizgalna, ki 
so jo ustanovitelji našega društva uspeli 
nabaviti, je edini dokaz, da je društvo ob-
stajalo že leta 1876. V bogati zgodovini 
društvo vse skozi skrbi za opremo in gas-
ilska vozila. 

Prva gasilska brizgalna, kupljena ob ustanovitvi 
društva.

Leta 1960 je društvo od Kmetijske zadru-
ge Vuzenica kupilo tovorno vozilo, ki so 
ga člani uporabljali tudi za intervencije 
ob požarih. Leta 1964 pa je društvo dobi-
lo prvo pravo gasilsko vozilo TAM 2000, ki 
je še danes v uporabi. V naslednjih letih 
je društvo pridobilo še kombi za prevoz 
gasilcev, prvo cisterno za vodo ter te-
rensko vozilo za posredovanje na strmih 
pobočjih in težko dostopnih terenih. Leta 
2006, ob praznovanju 130. obletnice 
društva, je društvo pridobilo novo gas-
ilsko cisterno GVC 24/50.  Leta 1962 so 
pričeli s prenovo gasilskega doma. »Špric 
uto« so pričeli spreminjati v pravi gasilski 
dom. 

Gasilsko vozilo GVC 24/50 nabavljeno leta 2006, 
ob 130. obletnici društva.
Jubilejno leto smo proslavili na več 
načinov. Na zboru članov smo sprej-
eli odločitev o izvedbi akcije zamenjave 
garažnih vrat in proslavitev 135. oblet-
nice društva. V jubilejnem letu smo do 
sedaj opravili vse zastavljene naloge, do 
izteka leta pa nas nekaj nalog še čaka.  
Naše ekipe so se udeležile gasilskih tek-
movanj v Gasilski zvezi Dravske doline in 
se plasirale na regijsko tekmovanje, kjer 
sta dve ekipi dosegle dobre rezultate in se 
uvrstili na državno tekmovanje, ki se bo 
izvajalo v letu 2012. V cilju izobraževanja 
in usposabljanja operativnih članic in 
članov smo organizirali tudi šest gasil-
skih vaj za različne skupine. Na železniški 
postaji v Vuhredu je bila v mesecu oktob-
ru organizirana tudi regijska gasilska vaja, 
kjer smo aktivno sodelovali.

Karl KOTNIK, PGD Vuhred

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN 
LJUBITELJSKO KULTURNO 
UDEJSTVOVANJE
V okviru mednarodnega projekta LOAC 
(Learning outcome of Amateur Culture 
– vpliv kulturnega udejstvovanja na 
vseživljenjsko učenje), je Javni sklad za 

 
5. LIKOVNA RAzSTAVA 
Likovne kolonije Kope,

 bo v četrtek, 10. 11. 2011, ob 
18.00 uri v Knjižnici Radlje. 

Razstavljajo:
Leander Fužir iz Črne, Štefan Bobek iz Ko-
telj, Alojz Kreuh s Prevalj, Marjan Gregorc 

s Prevalj, Alojz Erjavc iz Radelj ob Dravi, 
Vojko Kumer iz Oplotnice, Srečko Frühauf 
iz Dravograda, Štefka Jesenek »Šeša« iz 

Slovenske Bistrice, Jožica Sobiech iz Radelj 
ob Dravi, Saša Plevnik iz Radelj ob Dravi, 

Jože Kremžar iz Šmartnega pri Slovenj 
Gradcu, Drago Kopše iz Polskave in Lucija 

Gosak iz Vuhreda. 
Razstava je na ogled do 10. 12. 2011. 

kulturne dejavnosti organiziral medn-
arodni seminar in delavnice, ki so po-
tekala od 29. 5. 2011 do 3. 6. 2011, v 
Ljubljani. Namenjene so bile mentor-
jem, strokovnim sodelavcem kulturnih 
društev in skupin, kulturnim delavcem, 
učiteljem, kulturnim koordinatorjem, 
svetovalcem pa tudi organizacijam, ki v 
okviru izobraževalnega procesa izvajajo 
kulturne dejavnosti, kot so šole, javni 
zavodi, ipd. V projektu  je poleg Danske 
(Interfolk) in Nizozemske (Kunstfactor) 
sodelovala tudi Slovenija (JSKD).  Eden 
izmed predstavnikov Slovenije je bilo tudi 
Društvo za ohranitev kulturne dediščine 
in umetnosti Št. Janž pri Radljah, ki ga 
je zastopala članica, Hermina Ropoša. 
Seminar in delavnice so potekale v ob-
liki predstavitev, predavanj, dela po sku-
pinah ter praktičnih delavnic z uporabo 
spletnih orodij. Na nacionalni konferenci, 
ki se je odvijala dne, 18. 10. 2011 v Lju-
bljani in katere sta se udeležila predsed-
nik društva, Mirko Kogelnik in Hermina 
Ropoša, pa je bilo predstavljeno spletno 
orodje, ki bo omogočalo spremljanje in 
vrednotenje učinkov ukvarjanja z ljubi-
teljsko kulturo na vseživljenjsko učenje in 
oblikovanje učnega profila. Namenjeno 
je udeležencem kulturnih dejavnosti, 
saj omogoča evalvacijo učnega profila, 
prav tako pa tudi organizacijam, ki želijo 
ovrednotiti svoje delo in svoje učne pro-
grame. 

Zapisala tajnica društva, Hermina Ropoša


