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V prostorih Občine Radlje ob Dravi je 
v ponedeljek, 23. maja 2012, potekala 
trinajsta redna seja Občinskega sveta 
Občine Radlje ob Dravi. Obravnavali so 
14 točk dnevnega reda. 
Občini Radlje ob Dravi je bil s strani 
Osnovne šole Radlje ob Dravi posre-
dovan predlog sistemizacije delovnih 
mest v vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko 
leto 2012/2013. Občinski svet je pred-
lagano sistemizacijo tudi potrdil.
Direktorica Centra za socialno delo 
Radlje ob Dravi in direktor Javnega ko-
munalnega podjetja Radlje ob Dravi sta 
predstavila poročilo javnega  zavoda/
podjetja za leto 2011. Občinski svet je 
poročili potrdil.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je 
na svoji 11. redni seji, dne 27. februarja 
2012, sprejel Odlok o ustanovitvi Raz-
vojnega sveta Koroške regije. Razvojni 
svet sestavlja 12 voljenih funkcionarjev 
iz občin (iz vsake občine po eden), 12 
predstavnikov gospodarstva v regiji in 
6 predstavnikov nevladnih organizacij 
v regiji, ki imajo sedež v regiji (dva 
predstavnika iz vsake doline, iz Dravske 
doline po enega iz vsake Upravne 
enote). Občinski svet Občine Radlje ob 
Dravi je v Razvojni svet Koroške regije 
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PodPis sPorazuma o 
sodelovanju in Prijateljstvu 
Po uspešnem zaključku projekta Evropa za državljane 
»Dvig javnega mnenja o vstopu v EU pri državi kan-
didatki za članstvo preko civilne družbe – sistem od 
spodaj navzgor pri oblikovanju tesneje povezane 
Evrope« sta v torek, 29. maja 2012, v prostorih 
občinske uprave Čazme, Občina Radlje ob Dravi in 
Občina Čazma podpisali Sporazum o sodelovanju in 
prijateljstvu. 
Namen podpisa Sporazuma je  ustvarjanje in razvi-
janje medsebojnih odnosov in sodelovanja na gos-
podarskem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem in 
drugih področjih življenja in dela ter razvijanja pri-
jateljskih odnosov med Občino Čazma in Občino Ra-
dlje ob Dravi.
Obe občini sta mnenja, da bo sodelovanje pripo-
moglo k razvijanju evropskih načel odprtosti, ra-
zumevanja in tolerance ter omogočilo celovito 
koriščenje potencialov obeh skupnosti v dobrobit 
njihovih občanov in občank.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evrop-
ske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je 
izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru 
ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

imenoval župana Občine Radlje ob Dravi, 
Alana Bukovnika.
Športno društvo Vuhred je podalo predlog 
za prenos koncesije za graditev obstoječih 
žičniških naprav za prevoz oseb na 
smučišču Vlečnica Vuhred na Javni zavod 
ŠKTM Radlje ob Dravi. Koncesija je bila 
Športnemu društvu Vuhred podeljena za 
obdobje 10 let, z možnostjo podaljšanja za 
5 let. Koncesionar (ŠD Vuhred) pa lahko na 
podlagi 7. člena odloka koncesijo prenese 
na drugo osebo, vendar samo z dovoljen-
jem koncendenta (občina). Oseba, na kat-
ero koncesionar prenese koncesijo, mora 
izpolnjevati pogoje iz 4. člena odloka, to je, 
da ima veljavno registracijo za opravljanje 
žičniške dejavnosti, strokovno usposobljen 
kader in zadostne tehnične zmogljivosti za 
opravljanje koncesije (če teh pogojev ne 
izpolnjuje, mora določiti osebo, ki bo ob-
ratovala z žičniško napravo in ki izpolnjuje 
navedene pogoje)
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je 
soglašal s prenosom koncesije za graditev 
obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb 
na smučišču Vlečnica Vuhred s Športnega 
društva Vuhred na Javni zavod ŠKTM Ra-
dlje ob Dravi. Javni zavod ŠKTM Radlje ob 
Dravi pa naj s ŠD Vuhred sklene dogovor 
glede uporabe hišice »Bela snežinka«.

13. redna seja Občinskega sveta Občine 
radlje ob dravi

vabilo
Krajevna skupnost Sv. Anton na Pohorju, Kulturno turistično društvo Sv. Anton na 
Pohorju in Društvo kmetic Sv. Anton na Pohorju vas vabi na Proslavo in koncert ob 
počastitvi krajevnega praznika Sv. Antona na Pohorju, v petek 8. junija 2012, ob 20. 
uri,v prostore Osnovne šole Sv. Antona na Pohorju.
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

čLanskO MOŠtvO nOgOMetnega 
kLUba radLje Ob dravi – Prvak 
1.MedObčinske nOgOMetne Lige 
maribor
Natančno dvanajst let po največjem uspehu 
Športnega društva Radlje, uvrstitve članskega moštva 
v 3. SNL – vzhod, so nogometaši članskega moštva 
Nogometnega kluba Radlje dosegli naslednji od-
meven uspeh.
Krog pred koncem tekmovanja v 1. MNZM ligi so 
si zagotovili naslov PRVAKA 1. MNZM lige in s tem 
uvrstitev v Štajersko nogometno ligo.
V drugem delu prvenstva so še dvanajstič ostali 
neporaženi. Na tekmi 25. kroga in hkrati zadnji tek-
mi pred domačim občinstvom so namreč v soboto, 
2. junija 2012, premagali ekipo NK STARŠE z rezul-
tatom 2 : 0. Za izreden uspeh so poleg nogometašev 
in njihovega trenerja  Marka PŠENIČNIKA, vsekakor 
zaslužni: Upravni odbor društva s predsednikom  Er-
ikom MARSELOM in podpredsednikom  Primožem 
VERDNIKOM, Občina Radlje ob Dravi s postavitvijo 
modernega Športnega stadiona in s tem zagotovit-
vijo kakovostnih pogojev dela, vsi donatorji in spon-
zorji, tehnično osebje, vsi prostovoljni člani društva 
in nenazadnje zvesti navijači. Delo novega vodstva se 
je tako na najlepši način obrestovalo. Nova Štajerska 
liga je vsekakor izziv za vse aktivne v Športnem 
društvu Radlje.
Za prihodnost in kakovost radeljskega nogometa se 
tako ne bo treba bati, saj v okviru društva dobro in 
strokovno deluje tudi Nogometna šola Radlje, ki vzga-
ja mlade nogometaše, za katere bo ta uspeh vsekakor 
nov izziv in cilj v njihovem nadaljnjem razvoju.
Zadnjo tekmo bo člansko moštvo odigralo v sobo-
to, 9. junija 2012, ob 17. uri v Slivnici, kjer bo iz rok 
predsednika Medobčinske nogometne zveze Mari-
bor prejelo pokal za prvaka 1. MNZM lige v sezoni 
2011/12.
Po vrnitvi moštva iz Slivnice bo v centru mesta Ra-
dlje ob 20.45 uri organiziran slavnosten sprejem 
nogometašem.

vabljeni!
Športno društvo radlje ob dravi se ob tej priložnosti 
zahvaljuje in iskreno čestita vsem omenjenim ak-
terjem, pri odmevnem športnem uspehu društva in 
mesta radlje ob dravi.

bojan kUs,
sekretar Šd radlje ob dravi 

2. tUrnir v kegLjanjU radLje OPen 2012
V soboto, 26. maja,  je bil v Bowling centru bajta zaključni del turnirja v kegl-
janju za posameznike na  1 x 120 metov mešano. Pred tem so 14 dni potekale 
kvalifikacijske tekme, po 12 najboljših, v kategorijah Moški registrirani in Moški 
neregistrirani, se je uvrstilo v sklepni del tekmovanja, v enotni kategoriji Ženske 
pa je bil kvalifikacijski izid istočasno tudi končni. Tako je med ženskami zmagala 
kegljačica Konstruktorja Majda GRAHOR s 586 podrtimi keglji, druga je bila Kor-
nelija KRAŠOVC (KK Radlje – 571 kegljev), tretja pa Darja FERK (KK Ceršak – 568 
kegljev). V kategoriji neregistriranih moških je prvo mesto osvojil Vuzeničan Dani 
KREMZER s 590 keglji, drugi je bil Dejan JURAČ Dejan s 583 keglji, tretji pa Stanko 
LIPUŠ s 557 keglji (oba KK Radlje). Pri registriranih moških tekmovalcih so vse tri 
pokale osvojili tekmovalci KK Interokno – Slavko HANŽEKOVIČ 580 kegljev, Željko 
BALJAK 564 kegljev in Stojan FIŠER 563 kegljev. Med kvalifikacijskimi tekmov-

alci so bili tudi državni reprezentanti pod 23 let, ki so v 
sklopu priprav na svetovno prvenstvo v nemškem Baut-
zenu trenirali v Bowling centru bajta tako z žensko kot z 
moško reprezentančno ekipo. Kljub dobrim rezultatom 
(kar štirje v moški ekipi so dosegli preko 600 kegljev) pa, 
žal, na radeljski finale niso mogli priti, saj so bili uspešni 
tudi v svetovnem merilu in v Bautzenu dosegli ekipno 
2. mesto.

jože kozjak
besedilo in fotografije

vabilo
Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v petek, 8. junija 2012, ob 19. uri na predstavitev 
nove pesniške zbirke in hkrati desete knjige aleša tacerja: raZPrŠene POdObe. 
Obenem bosta predstavljeni še dve njegovi knjigi, ki sta prav tako izšli letos: slikanica 
Lačna ježka ter najstniška detektivka Zlati ključ. 
Pogovor z avtorjem in program večera bo vodila Lidija Verdnik.


