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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Marčevski dogodki v 
kŠTd dobrava
V soboto, 23. marca 2013, je v na novo 
urejenem Vaškem domu na Dobravi potekala 
kulturna prireditev ob materinskem dnevu. 
Ob tej priložnosti so mladi Dobrčani za 
matere in žene pripravili kulturni program in 
ročno izdelana darila. Kulturni prireditvi je 
sledil redni letni občni zbor KŠTD Dobrava. 
Udeležilo se ga je precejšnje število članov 
tega društva. Skupaj s predsednikom KŠTD 
Dobrava Ivanom Pečovnikom in predstavniki 
posameznih sekcij (za turizem, šport in 
kulturo) so analizirali dogodke preteklega leta 
in ugotovili, da so kljub skromnim finančnim 
sredstvom, ki so jim na voljo, eno najbolj 
aktivnih in produktivnih društev v občini, 
kar je potrdil tudi slavnostni gost na občnem 
zboru, župan Alan Bukovnik. Na občnem 
zboru je bil predstavljen tudi bogat program 
dela, ki ga bodo tudi v letu 2013 uresničevali 
z enako vnemo kot v vseh desetih letih, odkar 
društvo obstaja.

vesna Jurač, kŠTd dobrava

občina radlje ob dravi

PoToP v reko dravo
V soboto, 23. marca 2013, je na obrežju reke 
Drave na Vasi potekal projekt – OČISTIMO 
REKO DRAVO. Potop, ki se je pričel ob 12. uri, 
je opravilo pet potapljačev iz Potapljaškega 
društva Slovenj Gradec, od tega so bili štirje 
člani PGD Radlje ob Dravi. Pri potopu so 
sodelovali tudi člani PGD Muta, kateri so s 
čolnom varovali potapljače in sproti odnašali 
nabrane odpadke iz reke Drave. Potop je trajal 
približno 30 minut, potapljači pa so v reki 
namerili komaj 7 °C ter do 7,4 m globine. 
Projekt je pokazal, da reka Drava v sebi 
skriva številne predmete, ki v njo ne sodijo. 
Potapljači so jo razbremenili za številne 
pločevinke, plastične predmete, žice, železne 
predmete, tetrapake, čevlje, gume ...
Potop je pritegnil številne gledalce, ki so 
spremljali potapljače, med drugimi tudi 
župana občine Radlje ob Dravi Alana 
Bukovnika, ki je ponosen na ta projekt ter ga 
vzpodbuja in že kuje načrte za nove. 
Čeprav se v reko Dravo izlivajo vse koroške 
reke ter potoki in je s tem zelo nepredvidljiva 
reka, je še vedno naš biser.

sabina ostruh

ZiMsko vZdrževanJe cesT
Zaradi obilnega snega so se stroški zimskega 
vzdrževanja letos drastično povečali. Občina 
Radlje ob Dravi vzdržuje 164,12 km lokalnih 
cest ter javnih poteh. Samo letošnja zima je 
od decembra in do februarja zahtevala že 
411.102,52 €. V proračunu je za leto 2013 
namenjenih 280.000,00 € za vzdrževanje 
lokalni cest ter javnih poteh kar je 21,94 
odstotkov manj kot lansko leto, zaradi 
zmanjšanja prihodkov občine.
Zavedamo se, da se bodo sredstva še povečala, 
saj zime še ni konec, po otoplitvi nas čaka še 
sanacija vseh udarnih jam ter druga popravila 
tako na makadamskih kot na asfaltnih cestah.  
Dodatna sredstva bo potrebno zagotoviti iz 
proračuna kar posledično pomeni, da bomo 
morali ustaviti nekaj investicij v občini. Vse 
uporabnike lokalnih cest naprošamo, da nam 
sporočite vaše morebitne pripombe glede 
pluženja na elektronski naslov obcina.radlje@
radlje.si ali na naslov Občina Radlje ob Dravi, 
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
Vsem občankam in občanom, ki ste imeli 
zaradi snega kakršne koli probleme na cestah, 
se vam iskreno opravičujemo. 

Fotografska delavnica 
UPoraba bLiskavice
Fotografsko društvo ŠKLJOC Radlje ob Dravi 
v sodelovanju z  JSKD Območno izpostavo 
Radlje ob Dravi in Marenberškim MKC Radlje 
vabi na FOTOGRAFSKO DELAVNICO UPORABE 
BLISKAVICE, ki bo v nedeljo, 7. aprila 2013, s 
pričetkom ob 14. uri v prostorih Mladinskega 
kulturnega centra Radlje ob Dravi. Program 
delavnice: uvod–teoretično predavanje (90 
min), praktični del – uporaba bliskavice v 
notranjih prostorih (90 min) in uporaba 
bliskavice na prostem (90 min). Delavnico bo 
vodil priznani in uveljavljeni fotograf Tomo 
Jeseničnik, svobodni fotograf. Udeleženci 
morajo imeti lastno fotografsko opremo (SLR 
fotoaparat, bliskavico). obvezne prijave, 
dodatne informacije po e-pošti: oi.radlje.
ob.dravi@jskd.si, 02 88 79 180 ali na sedežu 
Jskd oi radlje ob dravi, Mariborska 7 (soba 
415).

 cvetka Miklavc, 
koordinatorica Jskd oi radlje ob dravi 

čisTiLna akciJa 2013
Ob svetovnem dnevu voda, 22. marca, se je v Slo-
veniji začel mesec čistilnih akcij, ki bo trajal do sve-
tovnega dneva Zemlje, 22. aprila. Skrb za čisto in 
urejeno okolje bo kakor prejšnja leta pokazala tudi 
Občina Radlje ob Dravi, ki bo organizirala Čistilno 
akcijo v soboto, 13. aprila 2013, z začetkom ob 9. 
uri. V ta namen je v torek, 26. marca 2013, na Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi potekal 
uvodni sestanek s predstavniki društev, krajevnih skupnosti in drugimi predstavniki zain-
teresirane javnosti. Vse, ki bi želeli sodelovati pri čistilni akciji, tako pozivamo, da se obrnejo 
na predsednike društev, v katerih sodelujejo, predsednike krajevnih skupnosti ali na Javni 
zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, kjer bodo lahko dobili več informacij. V okviru organizacije 
čistilne akcije poteka tudi popis divjih odlagališč, zato prosimo vse, ki poznajo kakšno divje 
odlagališče, da ga preprosto sporočite Javnemu zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi. Združimo 
moči ter poskrbimo za čistejšo prihodnost našega planeta.

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

Ponovno Z vaMi ... in Za 
vas – big band radLJe
Po krajšem premoru so člani Big Banda 
Radlje strnili vrste in pristopili k organizaciji  
tradicionalnega Velikonočnega koncerta. 
Big Band bo tokrat nastopil pod vodstvom 
prof. trobente  Matjaža Klemenca. Koncert 
bodo popestrili solisti in pevski gostje, 
ki so v preteklosti zaznamovali glasbeno 
ustvarjanje Big Banda Radlje, seveda pa bo 
na odru tudi nekaj novih obrazov. 

Peter Starc, predsednik BBR 

ZMigaJ se!
Bližajo se toplejši dnevi, ki so idealna 
priložnost za izvajanje različnih športnih 
aktivnosti v naravi. Ker se je po zaspanem 
zimskem času težje aktivirati, bomo 10. 
aprila 2013 za vse športa željne pripravili 
4-urni brezplačni program vodene 
skupinske vadbe. Program, ki se bo odvijal 
v Športni hiši Radlje ob Dravi, se bo pričel 
ob 18. uri po naslednjem urniku.
Podrobnejše informacije najdete na naši 
Fb strani: http://www.facebook.com/
MaxisPorTni 
Migali bodo lahko moški in ženske, od 15. 
do 60. leta starosti.

organizatorji: JZ ŠkTM radlje ob dravi, 
Maxi sport, vlasta soršak

občni Zbor drUŠTva 
PodežeLske MLadine dravske 
doLine
Kot vsako leto, je tudi letos DPM Dravske 
doline 16. marca povabilo na občni zbor vse 
člane društva in vse, ki so bili željni postati novi 
člani društva. Občni zbor je društvo priredilo 
v gostišču pri Erjavcu, udeležilo pa se ga je 
kar 56 članov. Na povabilo so se odzvali tudi 
župan občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik, 
župan občine Vuzenica Franjo Golob, Tončka 
Račnik – predsednica Kulturnega društva 
Radlje ob Dravi, kmetijska svetovalka Suzana 
Pušnik, regijski predstavnik društev podeželske 
mladine Koroške David Ažnoh in predsednici 
DPM Mislinjska dolina Mateja Sešel ter DPM 
Strojna Maja Jutršek.
Uradni del je povezovala Tanja Štruc, realizacijo 
za leto 2012 in podrobni plan dela društva za 
leto 2013 pa je predstavil predsednik DPM 
Dravske doline Janez Strmšnik. Plan dela je zelo 
pester in poln dogajanja, zato se bo za vsakogar 
našlo kaj. Po uradnem delu občnega zbora smo 
se okrepčali z večerjo in nadaljevali občni zbor 
z zabavo do jutranjih ur ob zvokih ansambla 
Poskok.

Janez strmšnik, predsednik dPM dravske doline

drUŠTvo PriJaTeLJev 
MLadine PraZnUJe 10 LeT 
deLovanJa. 
Nekoč smo naš članek v Novičkarju začeli z 
mislijo: »Imejte radi otroke! Bodite pozorni 
na njihovo igro in zabavo, opazujte njihov 
ljubki nagon! Dajte otroku več svobode: naj 
teče, skače, se sprosti, naj se dobro počuti v 
okolju, kjer živi!«
Danes, ko od našega ustanovnega zbora 
članov Društva prijateljev mladine Radlje 
mineva že deset let, se tega še vedno držimo, 
tako mislimo in s tem živimo. 
Ko je predsednica društva Milka Lunić 
podajala vsebinsko poročilo za leto 2012, 
smo od ponosa kar žareli. Ko med letom 
pripravljamo prireditve, nam pogosto 
zmanjkuje časa in energije, a ker vemo, 
da bodo otroci veseli pestrega dogajanja 
v naši občini, člani združimo moči in kljub 
začetnim težavam se kmalu že veselimo 
rezultatov svojega dela. V lanskem letu smo 
oblečeni v Smrkce preganjali zimo in rajali 
z otroki od blizu in daleč. Da med nami ni 
razlik, smo dokazali v maju, ko smo se s peko 
palačink udeležili Mednarodnega festivala 
»Igraj se z mano«. Naša sladka Lapačinkova 
hišica je bila najbolj oblegana med vsemi. 
Na Županku smo praznik krajevne skupnosti 

popestrili s slikanjem na majice, kape in 
dežnike. Nato smo se v času poletnih počitnic 
zabavali na dvodnevnem nogometnem 
turnirju, umetniško ustvarjali v likovnem 
taboru, se preizkusili v ježi konjev in obiskali 
celovški Minimundus. Ob občinskem 
prazniku smo otroke razveselili z igrico Buča 
velikanka, dolgčas pa preganjali na številnih 
delavnicah v Palčkovi deželi. Nismo si še 
dobro oddahnili, ko je bil pred nami najtežji, 
a za mnoge najlepši projekt leta – Veseli 
december in obisk Dedka Mraza. Skupaj z 
nekaterimi društvi, osnovno šolo in vrtcem 
smo pričarali praznično vzdušje v našem 
kraju. Dedek Mraz je obdaril več kot 400 
otrok na Remšniku, Sv. Antonu, v Vuhredu in 
Radljah ob Dravi. S predstavo Grad gradiček 
nismo navdušili le otrok, ampak tudi 
oskrbovance doma Hmelina. Lepo je vedeti, 
da so se v mnogih očeh zaradi nas zableščale 
iskrice veselja. 
Naš pester prispevek k prireditvam je dokaz, 
da smo kot društvo v občini potrebni, 
zaželeni, predvsem pa koristni. Vsak od nas 
je kamenček v mozaiku, ki ga je preteklih 
deset let spretno oblikovala in ustvarjalno 
sestavljala naša nekdanja predsednica Milka. 
Draga Milka, iskreno se ti zahvaljujemo 
in ti podarjamo en veeeeeeeelik objem. 
Ostani še naprej delovna članica našega 
društva, saj se nate lahko vselej zanesemo, 
predvsem pa pomagaj novemu predsedniku 
društva Vojku Gmajnerju. Tvoje izkušnje so 
neprecenljive in potrebovali jih bomo, da 
bodo otroci lahko skakali, tekali, se igrali in 
zabavali ter se tako v domačem okolju dobro 
počutili. 

sabina Ternik, za dPM radlje

UPorabniki občinskih 
cesT
Občina Radlje ob Dravi obvešča vse 
uporabnike občinskih cest, da zaradi 
nenadne otoplitve velja prepoved prometa 
na občinskih cestah za vsa tovorna vozila, ki 
presegajo osno obremenitev 4 tone, in sicer 
od 7. 3. 2013 in vse do preklica.
Proti kršiteljem bo občina ukrepala v skladu 
z veljavno zakonodajo.

občina radlje ob dravi


