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V prostorih Občine Radlje ob Dravi je v pone-
deljek, 15. oktobra 2012, potekala šestnajsta  
redna seja Občinskega sveta Občine Radlje 
ob Dravi. Obravnavali so 14 točk dnevnega 
reda. 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je že na 
svoji 12. redni seji Občinskega sveta Občine 
Radlje ob Dravi spremljal Predstavitev pro-
jekta »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 
Radlje ob Dravi. V navezavi na to je sprejel Sk-
lep, v katerem soglaša z izdelavo DIIP »Daljin-
sko ogrevanje na lesno biomaso Radlje ob 
Dravi«.

V skladu z določili Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo inves-
ticijske dokumentacije na področju javnih 
financ je kot posebni pogoj razpisa za inves-
ticijske operacije potrebno izdelati najprej 
DIIP (Dokument identifikacije investicijskega 
projekta) oz. še ostalo investicijsko dokumen-
tacijo glede na vrednost investicije. 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na tej 
seji potrdil Dokument identifikacije investici-
jskega projekta (DIIP) “IZGRADNJA SISTEMA 
DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO-
MASO V KRAJU RADLJE OB DRAVI”.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo je 11. maja 2012 objavilo Javni 
poziv za predložitev vlog za sofinanciranje 
operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« Razvojne 
prioritete »Razvoj regij« Operativnega pro-
grama krepitve regionalnih razvojnih poten-
cialov 2007–2013 za obdobje 2012–2014 
(Uradni list RS, št. 34/2012). Predmet javne-
ga poziva je izbor operacij, katerim se dodeli 
nepovratna sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj 
regij«, prednostne usmeritve »Regionalni 

16. redna seja Občinskega 
sveta Občine radlje Ob dravi

razvojni programi« v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih po-
tencialov 2007–2013. 

Projekt Kopalno jezero bo kandidiral za 
navedena sredstva razpisa v višini sku-
paj 460.000,00 EUR. Za projekt bo sku-
paj iz občinskega proračuna zagotovljeno 
762.044,46 EUR v letu 2013, kar predstavlja 
62,36 % do skupne vrednosti upravičenega 
stroška in DDV. Skupaj investicija znaša 
1.222.044,46 EUR.

V skladu z določili Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo inves-
ticijske dokumentacije na področju javnih fi-
nanc je kot posebni pogoj razpisa za investici-
jske operacije potrebno izdelati najmanj DIIP 
(Dokument identifikacije investicijskega pro-
jekta) in IP (Investicijski program), Občinski 
svet Občine Radlje ob Dravi je predlagana 
DIIP in IP potrdil.

Osnovna šola Radlje ob Dravi je občinski 
upravi Občine Radlje ob Dravi posredovala 
predlog uskladitve cen programov vrtca za 
čas od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012. Predlog je 
nastal zaradi ugotovljenega dejstva, da so se 
zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju ja-
vnih financ znižale plače zaposlenih v javnem 
sektorju, plače pa predstavljajo večinski del 
stroškov oblikovanja cen programov vrtcev. 
Osnovna šola Radlje ob Dravi predlaga, da se 
cene vseh programov vrtcev znižajo za 6 %.

Občinski svet Občine radlje ob dravi je 
sprejel naslednji sklep: Občinski svet Občine 
Radlje ob Dravi določa od 1. 9. 2012 do 31. 
12. 2012 ceno 1. starostnega obdobja v višini 
415,61 EUR.
• Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa 

od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 ceno 2. sta-
rostnega obdobja v višini 304,88 EUR.

• Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa 
od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 ceno kom-
biniranega oddelka v višini 329,31 EUR.

• Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa 
od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 ceno pol-
dnevnega programa 1. starostnega obdob-
ja v višini 374,05 EUR, ceno poldnevnega 
programa 2. starostnega obdobja v višini 
274,39 EUR in ceno poldnevnega programa 
kombiniranega oddelka v višini 296,38 EUR.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je podal 
soglasje k Strategiji Javnega zavoda ŠKTM Ra-
dlje ob Dravi, prav tako je bil seznanjen z In-
formacijo o izvrševanju proračuna Občine Ra-
dlje ob Dravi v prvem polletju tekočega leta.

S strani Javnega zavoda Koroško višje in 
visokošolsko središče smo bili obveščeni, da 
se izteka mandat članom Sveta JZ Koroško 
višje in visokošolsko središče, v katerem ima-
jo Občine Črna na Koroškem, Mežica, Mislin-
ja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, 
Ribnica na Pohorju ter Vuzenica skupaj tri 
predstavnike. Občinski svet Občine Radlje ob 
Dravi v Svet JZ Koroško višje in visokošolsko 
središče je predlagal Alenko HELBL.

javni razpis za dodelitev štipendij 
Občine radlje ob dravi

Na spletni strani Občine Radlje ob 
Dravi je objavljen Javni razpis za dodel-
itev štipendij Občine Radlje ob Dravi za 
šolsko leto 2012/2013.
Občina Radlje ob Dravi razpisuje 
v šolskem letu 2012/2013 eno (1) 
štipendijo za nadarjene študente v 
Občini Radlje ob Dravi, ki se izobražujejo 
na javno veljavnih dodiplomskih in po-
diplomskih študijskih programih v Re-
publiki Sloveniji.  Zadnji rok prijave je 9. 
november 2012.

Novičke Občine Radlje ob Dravi

Občina 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.

PrijateljstvO
Bili smo udeleženci projekta JOINT VEN-
TURE FOR A BETTER LIFE, katerega je pri-
pravila lokalna akcijska grupa “LAURA” oz. 
LAG “LAURA” iz Biograda na Moru.
V projektu smo sodelovali predstavniki iz 
Hrvaške, Slovaške in Slovenije.
Preživeli smo pet nepozabnih dni v Dal-
maciji. Spoznali smo prijazne ljudi, nji-
hove običaje, šege, navade, plese, kulturo, 
glasbo, oblačila – noše, skratka celoten 
utrip njihove dežele. Spoznali smo tudi 
njihovo kulinariko – hrano, pijačo in sla-

dice. Udeležili smo se različnih predavanj in 
delavnic ter se učili njihovih plesov. Vsak dan 
smo se v različnih krajih predstavili tudi mi 
in  predstavniki iz Slovaške. Med seboj smo 
se družili, plesali, peli in spletali prijateljske 
vezi. Obiskali smo občine: Sv. Filip in Ja-
kov, Lišane Ostrovičke, Bibinje, Pakoštane, 
Tkon (otok Pašman), Biograd na Moru in 
mesto Benkovac. Spoznavali in uživali smo 
v skritih kotičkih njihove lepe pokrajine. 
Najpogumnejši pa so poskusili, če je morje 
še slano.

Med nami so se spletle pri-
jateljske vezi in skupaj smo skova-
li nove načrte za prihodnost.
Domov smo se vrnili polni vtisov 
in novih doživetij, najpomemb-
neje pa je, da smo sklenili številna 
nova prijateljstva.
Hvala, da smo lahko bili udele-
ženci tega prijateljstva.

Folklorna skupina
kPd lija kovač vuhred

Marjana Meršnik

kUltrUnO drUŠtvO radlje vabi na – gledaliŠki abOnMa 2012/2013
Tudi letos – že deseto leto zapored – 
ste vabljeni k ogledu zanimivega izbora 
gledaliških iger, ki bodo na sporedu v ok-
viru Gledališkega abonmaja 2012/2013. V 
organizaciji Kulturnega društva Radlje ob 
Dravi bodo igre – po novem – na ogled 
ob sobotah. Že 17. novembra prihaja-
jo zanimivi člani Kulturno umetniškega 
društva Reporter Milan, ki bodo uprizorili 
komedijo “si ali nisi?”, v kateri se bodo 
člani povprečne štajerske družine ubada-
li z vsakodnevnimi težavami. Oče Vlado 
namreč opaža, da se z njegovim sinom 
Marjanom dogaja nekaj čudnega. Njegova 
žena, Marjanova mama, Irena, pa je (kot 
vse mamice na svetu) prepričana, da je 
s sinom vse v redu. Vlado je odločen, da 
vsemu naredi konec in sina Marjana post-
avi pred dejstvo: “Kaj je zdaj, pubec, si ali 
nisi?” Ura in pol smeha – samo za tiste z 
dobro kondicijo. 
 
V mesecu decembru prihaja Janez Hočevar 
- Rifle (Siti teater) z monokomedijo “star 
fotr”. Smešna plat neizogibnega staran-
ja za vse, ki jih je groza trenutka, ko jim 
bodo mlajši  prijazno odstopili sedež. Kaj 
se zgodi, ko vas zapustijo otroci in vaš dom 
napolnijo vnuki? Sladke skrbi sodobnega 
dedka nam bo zaupal Janez Hočevar Rifle 
v režiji Jurija Zrnca. Dva mojstra humorja, 
ena odlična predstava za vse generacije! 
 

Januarja 2013 prihaja zmagov-
alka celjskih Dnevov komedije 
2010, in sicer komedija Ljubljan-
ske Drame z naslovom “nežka se 
moži”. Matija (Bojan Emeršič) in 
Neža (Nina Valič) sta sveže zalju-
bljen par, ki se veseli raznovrst-
nih vidikov skupnega življenja, 
od kulinaričnih do posteljnih. 
Njuno srečo zmoti Nežin bivši 
Tonči (Jurij Zrnec/Valter Dra-
gan), uspešen trgovec z avtomo-
bili, ki se nekega popoldneva, 
ko je Neža za hip sama doma, 
pojavi pri njiju in zahteva svojo 
ljubo nazaj …

Da v življenju ni nič gotovega – 
razen smrti in davkov – se boste 
prepričali v februarju 2013. To 
zelo dobro ve tudi Jožef sl(j)
ehernik – Pepi (Iztok Mlakar), 
novodobni slovenski bogataš, 
katerega duša uživa v blagostan-
ju, dokler na vrata ne potrka 
brezsrčna izterjevalka, pred kat-
ero ni moč ubežati. 

inFOrMaCije

vPis abOnMajev Za stare abOnente:
5. In 6. november od 16. do 18. ure, v avli kulturnega doma 
Radlje
inFO: 070 874 746 – Ivanka in 040 741 242 – Petra

vPis abOnMajev Za nOve abOnente:
7. november od 16. do 18. ure, V avli kulturnega doma Radlje
OD 9. NOVEMBRA NAPREJ PA PRI IZI FOTO, 
KOROŠKA CESTA 2, RADLJE
inFO: 070 874 746 – Ivanka in 040 741 242 – Petra
tajnistvo@kdradlje.Si

Redna prodaja – eno uro pred posameznimi predstavami na 
blagajni kulturnega doma Radlje.

* Pridržujemo si pravico do sprememb v programu abonmaja!

kulturno 
društvo 
radlje

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Radlje ob Dravi vas vabi 
v četrtek, 8. novembra, ob 18. uri na odprtje 
razstave del, ki so nastala na 6. likovni 
koloniji kope v Knjižnico Radlje ob Dravi. 
Kope. 
Pod idejnim vodstvom kolonije, gospoda 
Alojza Erjavca, so letos med 27. in 29. julijem 
na Kopah že šestič ustvarjali: Leander Fužir 
iz Črne, Stanko Brodnik (Cico) s Prevalj, Alojz 
Kreuh s Prevalj, Marjan Gregorc s Prevalj, 
Alojz Erjavc iz Radelj ob Dravi, Vojko Kumer 
iz Oplotnice, Emil Krivograd s Prevalj, Štefka 
Jesenek »Šeša« iz Slovenske Bistrice, Jožica 
Sobiech iz Radelj ob Dravi, Saša Plevnik iz 
Dravograda, Jože Kremžar iz Šmartnega pri 
Slovenj Gradcu, Silvija Veronik iz Maribora 
in Lucija Gosak iz Radelj ob Dravi. Na ogled 
bo 24 del, tematsko vezanih predvsem na 
motive s Pohorja v akrilni in oljni tehniki. 
Razstavo si boste lahko ogledali vse do 30. 
novembra 2012. 

koordinatorica Oi radlje ob dravi 
Cvetka Miklavc

raZstava del s 
6. likOvne kOlOnije kOPe 


