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Zapora ceste

ENTENTE FLORALE EUROPE 2015 – 
osVoJILI sreBrNo prIZNaNJe

Občina Radlje ob Dravi 

V petek, 18. septembra, so v 
Bristonu v Veliki Britaniji podelili 
priznanja za sodelovanje na 
mednarodnem tekmovanju Entente 
Florale Europe 2015. Kraj Radlje ob 
Dravi, ki je sodeloval v kategoriji 
VasI (do 5000 prebivalcev), je 
prejel srebrno priznanje. Dokazali 
smo, da delamo dobro in da smo 
lahko upravičeno ponosni na svoj 
kraj.
Še enkrat se zahvaljujemo vsem 
občankam in občanom, društvom in 
zavodom za trud in podporo, ki ste 
nam jo namenili v času tekmovanja.

Obveščamo vas, da bo zaradi 
izvedbe prireditev v okviru 
občinskega praznika, ki bodo 
potekale v petek, 25. 9. 2015, med 
17. in 6. uro naslednjega dne ter 
v soboto, 26. 9. 2015, med 17. in 
6. uro naslednjega dne, popolna 
zapora dela občinske ceste, LZ št. 
346021, Maistrova ulica–Hmelina–
Koroška cesta, od križišča s Tržno 
ulico do konca parkirišča pri »Bajti«.

Prav tako bo zaradi prireditev 
začasna popolna zapora centra 
Radelj (od odcepa za policijsko 
postajo in do avtobusnega 
postajališča pri trgovskem centru 
Tuš), in sicer od sobote, 26. 9. 
2015, od 13. ure naprej in vse do 
ponedeljka, 28. 9. 2015, do 2. ure 
zjutraj.
Za razumevanje se vam najlepše 
zahvaljujemo.

Občina Radlje ob Dravi

JaVNI poZIV Za 
vkLjUčiTEv v MPik
RRA Koroška, Regionalna razvojna 
agencija za Koroško, d. o. o., v 
sodelovanju z Občino Dravograd, 
Občino Radlje ob Dravi, Občino 
Ravne na Koroškem in Mestno 
občino Slovenj Gradec, objavlja 
Javni poziv za vključitev v Mrežni 
podjetniški inkubator Koroška 
(MPIK).

Predmet poziva je vključitev v 
Mrežni podjetniški inkubator 
koroška (MPik), in sicer v 
enote Mrežnega podjetniškega 
inkubatorja Koroška (MPIK) v 
Dravogradu, v Radljah ob Dravi, 
na Ravnah na Koroškem in v MO 
Slovenj Gradec. 

V Radljah ob Dravi je na voljo 
naslednji prostor za inkubiranje:

MPik2 Radlje ob Dravi – proizvodni 
inkubator Dobrava 44A, 2360 
Radlje ob Dravi, proizvodni prostor 
št. 8, 63,00 m2.

Več informacij o javnem pozivu, 
vključno z dokumentacijo javnega 
poziva, lahko vsi zainteresirani 

dobijo na RRA Koroška, Regionalni 
razvojni agenciji za Koroško, d. o. o.: 
• osebno: Meža 10, 2370 
Dravograd,
• telefon: 059 085 190 ali 059 085 
181 (Urška krajnc),
• e-pošta: info@rra-koroska.si ali 
urska.krajnc@rra-koroska.si,
 • spletna stran: www.rra-koroska.
si/mpik oz. www.mpik-koroska.si.

Rok za oddajo prijav je do zapolnitve 
prostorov oz. najkasneje do 16. 
novembra 2015 do 12. ure.
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 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 k OGLEDU 
DOkUMENTARNEGA 
FiLMA NA TvS 1

1. SREčANjE POD LiPO NA DOBRAvi

Beseda ima neizmerno moč … 
Nudi užitek in zavetje, potola-
ži, boža, udari … Vse premalo 
se zavedamo vse njene lepo-
te, še pomembneje je zavedati 
se prelepe domače besede. In 
prav to je bilo prvo poslanstvo 
petkovega večera pod krošnjo 
dobrške lipe. Prireditev smo po-
vezali s predstavitvijo že osmega 
zbornika Literarne skupine Utrip 
zgornje Drave z naslovom Bese-
dovanje, ki je izšel pred kratkim. 
Svoje pesmi in razmišljanja so z 
nami delili Bernarda Jerič, Slavi-
ca Draučbaher, Zdenka Kunčnik, 
Martina Osrajnik, Aleš Tacer in 
Marija Viltužnik Vais. K branju 
pesmi smo povabili tudi obisko-
valce prireditve. In da smo lahko 

z našimi besedami in mislimi resnič-
no pobožali naše kraje in ljudi, jih 
blagoglasno posipali z venčki cvetja, 
so nam urico druženja popestrili 
še pevci KTD Sv. Anton na Pohorju 
z domoljubnimi pesmimi ter mladi 
domači glasbeniki Urška, Anže in 
Bernard. Vse to je pristno naše in kaj 

Če me hočeš nazaj,  
vzemi knjigo iz mojih rok, 
previdno odloži na mizo junake, 
ki rada jim v zgodbah prilepljam oznake
in črpam v dejanjih njih čudežno moč.  
(Aleš Tacer)

je lepši poklon domovini, kot negova-
nje tistega, kar izhaja iz naših krajev. 
Čarobnost večera smo zaključili s kle-
petom ob domačem zeliščnem čaju, 
s katerim nas je počastila ga. Jožica 
Okrogelnik. 
Minilo je naše prvo tovrstno sreča-
nje, nadaljujemo vsako leto tretji 

petek v septembru … Pokloniti 
se domači besedi, reči besedo 
sočloveku, izraziti svoja razmi-
šljanja … Vabljeni že danes!

kŠTD Dobrava, sekcija za kulturo,
Alenka Helbl

Vljudno vabljeni v soboto, 
26. septembra 2015, ob 
15.55 uri k ogledu televizijske 
premiere dokumentarnega 
filma Gozdna dediščina 
Franja Pahernika na Televiziji 
Slovenija 1.

Ekipa RTV Slovenija je v 
petdesetminutnem dokume-
ntarnem filmu skušala zaobjeti veličino inženirja 
Franja Pahernika, pionirja sonaravnega gozdarjenja, 
zavednega Slovenca, velikega dobrotnika, kulturnika 
in politika iz prve polovice 20. stoletja, človeka, ki 
je z drugimi člani  mogočne Pahernikove rodbine iz 
Vuhreda razvijal, ohranjal in se boril za uresničitev 
svoje vizije: zapustiti svoje gozdove zanamcev v vsej 
svoji lepoti, veličini, pestrosti in skrivnostnosti. 

Bogato življenjsko zgodbo inženirja Franja Pahernika 
so pomagali odstirati člani Pahernikove ustanove, 
zgodovinarka, štipendistka Pahernikove ustanove, 
kipar, gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, nekdanja 
Pahernikova gospodinja in številni domačini iz 
Vuhreda in okolice. Izobraževalni program RTV 
Slovenija, scenaristka in voditeljica: Neva Novljan, 
režiser: Boštjan Mašera.

kPM, Muzej Radlje ob Dravi,
Alenka verdinek


