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OBVESTILO
NAJEMNIKOM 
OBČINSKIH 
STANOVANJ
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Občina Radlje ob Dravi 
obvešča vse najemnike 
občinskih stanovanj, da je bilo 
upravljanje in vzdrževanje 
stanovanj z Odlokom o 
spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanoviti javnega 
podjetja Kanalizacija in čistilna 
naprava Radlje, d. o. o., (MUV, 
štev. 10/2015)  preneseno na 
Javno podjetje Kanalizacija in 
čistilna naprava Radlje, d. o. 
o., Mariborska cesta 7, 2360 
Radlje ob Dravi.

Glede na navedeno, vse 
najemnike stanovanj pozivamo, 
da vloge za izvedbo vzdrževalnih 
in investicijskih del vlagajo pri 
navedem podjetju.

Za nujna in intervencijska dela 
pa lahko pokličete tudi na 
številko 05 99 35 440.

Občina Radlje ob Dravi

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE VLOG
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV 
IN ORGANIZACIJ V LETU 2016
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Občina Radlje ob Dravi je 
objavila javni razpis za zbiranje 
vlog za sofinanciranje 
programov drugih društev in 
organizacij v letu 2016.
Na razpis se lahko prijavijo 
izvajalci programov drugih 
društev in organizacij, ki 
delujejo na območju Občine 
Radlje ob Dravi ali katerih 

dejavnost se odvija na tem 
območju in se ne uvrščajo 
v področje sociale, športa, 
kulture in turizma ter ne 
morejo za vsebine kandidirati 
na razpisih omenjenih 
področij.
Vloge za dodelitev sredstev 
morajo prosilci poslati s 
priporočeno pošiljko ali 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
ZA ODRASLE
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Vljudno vabljeni v Knjižnico 
Radlje v petek, 22. aprila 
2016, ob 19. uri na ZAKLJUČEK 
BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE 
Korošci pa bukve beremo in 
LITERARNI VEČER.
Zaključna prireditev s 
podelitvijo nagrad vsem 
sodelujočim pri bralni znački 
za odrasle bo potekala na 
NOČ KNJIGE – predvečer 
svetovnega dneva knjige in 
avtorskih pravic, ko bodo 

slovenske kulturne ustanove 
podaljšale odprtost in 
prireditve v petkov večer in 
noč. 
Za glavno nagrado in 
spodbudo k branju se 
bomo srečali s slovenskim 
pisateljem, urednikom in 
prevajalcem DUŠANOM 
ČATROM. Njegov roman B52 
smo prebirali v letošnji sezoni 
bralne značke. 
Program večera in pogovor 

oddati osebno na naslov: 
Občina Radlje ob Dravi, 
Mariborska c. 7, 2360 Radlje 
ob Dravi, s pripisom »Prijava 
na javni razpis – druga društva 
in organizacije«, in sicer 
najkasneje do 18. maja 2016. 
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bo vodila Tanja Repnik. 
Prisluhnili bomo ubranim 
glasovom Vokalne skupine 
Remšnik.
Vabljeni na prijetno druženje 
ne glede na to, ali ste 
sodelovali pri bralni znački 
ali ne. Mogoče se nam kdaj 
v prihodnosti pridružite v 
koroški bralni druščini.



ŠTUDENTSKA DELOVNA BRIGADA
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V 
MARIBORU

FREIZEITMESSE 2016
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V začetku marca je na Občini 
Radlje ob Dravi potekal sestanek 
s predstavniki Študentske 
organizacije Univerze v Mariboru 
(ŠOUM). Iz ŠOUM so nam 
predstavili Študentsko delovno 
brigado (ŠDB). ŠDB se opravljajo 
v občinah, ki jih prizadenejo 
naravne katastrofe in občinah, ki 
so zainteresirane za izvedbo. 
ŠOUM se je odločil, da za leto 
2016 izbere Občino Radlje ob 
Dravi. Med 22. in 31. julijem 
2016 bo v občini skupina pribl. 40 
študentov, ki bodo prostovoljno 
pomagali s svojim delom pri 

Pretekli konec tedna je 
v Celovcu potekal sejem 
Freizeitmesse 2016, ki smo 
se ga kot turistični ponudniki 
in predstavniki TIC-a udeležili 
tudi sodelavci  JZ ŠKTM Radlje. 
V petek smo promovirali 
turistično ponudbo v Dravski 

SPOŠTOVANI!
Naš odbor v letu 
2016 pripravlja 
zbornik ob 60-letnici 
u s t a n o v i t v e 
Planinskega društva 
Radlje. Ker bi radi 

celostno zajeli delovanje društva 
v teh letih, vi pa ste bili aktiven 
član/članica, vas prosimo, da 
z nami delite svoje spomine. 
Lahko zapišete svoje spomine 
na kakšen poseben, morda 
hudomušen dogodek, ki se 

raznih opravilih. Študentje 
bodo kampirali pri nas in v 
kraju tudi aktivno preživljali 
popoldneve.
Študentje ŠOUM-a tudi 
vljudno vabijo mlade iz 
Občine Radlje ob Dravi, da 
se jim pridružijo in skupaj 
z njimi preživijo delovno 
aktiven čas. Za informacije 
in prijavo se lahko mladi 
obrnete na Marenberški 
mladinski lokalni svet 
(MMLS), g. Jan Sredenšek, 
jan.sredensek@gmail.com.
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dolini na stojnici RRA Koroška, 
kjer so nam delali družbo 
tudi predstavniki Mežiške in 
Mislinjske doline. V soboto in 
nedeljo pa smo na povabilo 
kooperacije Drauradweg 
Wirte skupaj z drugimi 
ponudniki promovirali 
kolesarjenje po Dravski 
kolesarski poti. Kot njihov novi 
član smo ta čas izkoristili tudi 
za pridobivanje informacij 
in idej, kako bi še izboljšali 
ponudbo našega Mladinskega 
hotela, kraj Radlje pa kot 
turistično destinacijo za 
kolesarje, pohodnike in 
druge turiste naredili še bolj 
atraktivnega.  

Javni zavod ŠKTM, 
Suzana Bukovnik

vam je pripetil na enem 
izmed svojih pohodov; 
pripovedujete o dogodkih 
(naša članica ga. Vesna Pušnik 
Brezovnik vas bo obiskala 
in vaše pripovedovanje 
zapisala); nam posredujete 
kakšne zapisnike (morda 
ima kdo doma shranjen 
ustanovni zapisnik seje), 
izkaznice, fotografije 
(predvsem tiste izpred 
samih začetkov delovanja 
društva); nam posredujete 
kakšne informacije, npr. kaj 

PREDAJA
KLAVIRSKE HARMONIKE
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Občina Radlje ob Dravi je 
v sklopu projekta Otrokom 
prijazno Unicefovo mesto 
v četrtek, 14. aprila 2016, 
Vrtcu Radlje ob Dravi podarila 
klavirsko harmoniko. V imenu 
Občine Radlje ob Dravi je 
harmoniko predal župan, mag. 
Alan Bukovnik.
Po predaji harmonike smo si 
ob tej priložnosti v Kulturnem 

domu Radlje ob Dravi lahko 
ogledali še odigrano pravljico 
z naslovom Prišel je samorog 
(Lucia Emiliani, Tina Perko). 
Hvala vzgojiteljicam Vrtca 
Radlje ob Dravi in Vuhred za 
njihov trud in prostovoljne 
aktivnosti, s čimer že drugo 
leto zapored osrečujejo naše 
malčke. 

Občina Radlje ob Dravi

STROKOVNO PREDAVANJE
ENERGETSKI PREGLED, ENERGETSKO 
UČINKOVITO UPRAVLJANJE IN 
ELEKTROMOBILNOST ZA PODJETJA

Občina Radlje ob Dravi vas 
v sodelovanju z Energetsko 
agencijo za Podravje vabi 
na strokovno predavanje 
Energetski pregled, energetsko 
učinkovito upravljanje in 
elektromobilnost za podjetja, 
ki bo v četrtek, 21. aprila 2016, 
med 10. in 13. uro v prostorih 

sejne sobe Občine Radlje ob 
Dravi, Mariborska cesta 7.
Udeležba na seminarju je 
brezplačna, vendar zaradi 
organizacije prosimo za 
predhodno prijavo na info@
energap.si ali telefon 234 23 
62, ga. Klavdija Polutnik.
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pomembnega se je dogajalo na 
določen datum; skratka, odprti 
smo za vse možne podatke in 
informacije.
Vse fotografije in dokumente 
vam bomo po kopiranju vrnili 
ter dokument objavili z vašim 
avtorstvom oz. navedbo vira. 
V zborniku bomo omejeni 
s številom strani, zato si 
pridržujemo pravico do 
krajšanja vaših člankov in do 
morebitnih neobjavljenih 
fotografij, ki ne bi šle v kontekst 
vsebinske zasnove zbornika. 

Iskreno vas prosimo, da nam 
morebitne prispevke  pošljete, 
in sicer na naslov:
Franc Glazer: 
glafra@gmail.com, 
031-804-058; 
Suzana Praper Lipuš: 
suzanapraper@gmail.com,
 031-740-008, 
Vesna Pušnik Brezovnik: 
vesnapusnikb@gmail.com, 
051-301-694, 
Katja Črešnik Rac: 
katjarac@gmail.com, 0
31-616-896.

PD Radlje


