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VZDRŽEVANJE JAVNO  
DOSTOPNIH AED APARATOV
V četrtek, 14. 6. 2018, sta župan mag. Alan Bukovnik in predsednik 
Društva srčnih bolnikov – Koronarni klub Dravske doline, Marjan Ternik, 
podpisala pogodbo o  vzdrževanju javno dostopnih AED aparatov Obči-
ne Radlje ob Dravi, ki se nahajajo  na območju občine,  in sicer:
• Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, (stavba občine),
• Stavba KS Vuhred (Pošta) Vuhred 1, 
• na garaži Osnovne šole Radlje pod Glasbeno šolo,  

Koroška cesta 13, 
• na objektu Športnega stadiona Radlje, poleg Bowling centra Bajta, 

Hmelina 30.
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SREDIŠČE DOBILO NOVO PODOBO 
V Vuhredu smo ob sprostitvi prometa čez most lahko videli, da je tudi 
središče kraja dobilo novo podobo. Občina Radlje Ob Dravi je izvedla 
asfaltiranje državne ceste v dolžini 400 metrov od mosta čez Dravo do 
mostu preko Vuhredščice, vključno s križiščem proti Ribnici na Pohorju 
in del ulice. 
V skladu s projektnimi pogoji Direkcije za infrastrukturo sta bili urejeni 
avtobusni postajališči in križišče ob vstopu v kraj Vuhred. 
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OBVESTILO
V centru Radelj ob Dravi imamo na podlagi Odredbe o ureditvi cestnega 
prometa v mestu Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/97 in 28/97) določe-
na posebna parkirišča za osebne avtomobile, kjer je parkiranje časovno 
omejeno – MODRA CONA. Do sedaj je bilo to parkiranje časovno omeje-
no na parkirišču pred Občino Radlje ob Dravi, na parkirišču na Pohorski 
cesti pred pekarno in na parkirišču pri Cvetličarni KZ Vuzenica. 
Od meseca junija 2018 pa je parkiranje časovno omejeno (na dve uri) 
tudi na parkirišču pri bivšem trgovskem centru TIMA (sedaj objekt CEN-
TER Radlje). Na teh parkiriščih je obvezna uporaba PARKIRNE URE, ki 
mora biti nameščena na vidnem mestu.
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NOVIČKE OBČINE 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. 

GENERACIJA 2003 SE JE POSLOVILA OD 
ŠOLSKIH KLOPI OŠ RADLJE OB DRAVI 
V petek, 15. 6. 2018, so se devetošolci v Športni hiši v Radljah ob Dravi 
še zadnjič v tej sestavi zavrteli po plesišču in se poslovili od šolskih klopi 
ter učiteljev, ki so s svojim znanjem in vzgledom v veliki meri pripomogli, 
da bodo dovolj pripravljeni stopili na novo pot, ki jih bo vodila v sre-
dnjo šolo. Za učence je bil to čudovit nepozaben večer in za to gre zah-
vala predvsem staršem in donatorjem, ki so s svojim prispevkom tako 
v finančni kot v materialni obliki pripomogli, da nobeden od njih ni bil 
prikrajšan za tako pomemben dogodek ob zaključku šolskega leta.  

»Ne pozabite – dobro se z dobrim vrača …  
Morda ne takoj, vendar nekoč se ….« (Pozitivne misli)

Odbor za pripravo valete



PO ROMARSKI POTI K CERKVI SV. ANTONA
Na lepo nedeljo, 10. 6. 2018, se je skupina romarjev zbrala na izhodišč-
ni točki na novo urejeni romarski poti pri Sv. Antonu na Pohorju. Veseli 
smo, da se nam je pridružil tudi g. župan, Alan Bukovnik. Vreme je bilo 
kot nalašč za krasno druženje in pohod po poteh mogočnega gozda. 
Ustavljali smo se na označenih točkah romarske poti, ki so jih ga. Jer-
neja Čoderl in člani študijskega krožka na kratko predstavili. Pri cerkvi 
sv. Antona Padovanskega smo se lahko okrepčali z malico in se pridružili 
procesiji ter sv. maši. 
Romanje se nam je na krožni poti do izhodišča podaljšalo pod bogato 
senco Čavkove lipe, kjer smo se odžejali in odpočili. G. Branko Kanop 
nas je spremljal še do znamenite smreke in jo predstavil. Obudili smo 
tudi spomin na zavezniško letalo, ki je med vojno strmoglavilo v bližini 
smreke. 
Polni lepih vtisov smo se razšli in verjamemo, da bo pot privabila mar-
sikaterega romarja, ki bo lahko doživljal spokojnost antonskega bisera 
– gozda.
  

Jerneja Čoderl in Lea Osrajnik

SPREJEM ODLIČNJAKOV  
PRI ŽUPANU
V četrtek, 14. junija 2018, je župan mag. Alan 
Bukovnik sprejel 8 učenk in 1 učenca Osnov-
ne šole Radlje ob Dravi, ki so zaključili šolanje 
vseh devetih razredov z odličnim uspehom. 
Župan je učencem čestital za doseženi uspeh 
in jim zaželel tudi v prihodnje tako uspešno 
izobraževalno pot kot do sedaj. Ob tej prilož-
nosti jim je za njihov trud pri učnih dosežkih 
podaril knjižne nagrade. Letošnje odličnjakinje 
in odličnjak so: Lidija Šmid, Lea Vezovnik, Lia 
Stepišnik, Larisa Lorenci, Mojca Ladinek, Zala 
Lauko, Lea Prapotnik, Lana Mori in Nejc Brzin.  
Učence so spremljali mag. Damjan Osrajnik, 
ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi, vodja podružnice 
Remšnik Valerija Tertinek ter razredničarke Hil-
da Ferk, Silva Čepin in Jasna Mlinarič.

Iskrene čestitke vsem!
Občina Radlje ob Dravi


