
Novičke Občine Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi • št. 36 • junij • 2012

Občina Radlje ob Dravi

Župan na obisku v vrtcu
Župan Alan Bukovnik je v sredo, 20. junija 2012, obis-
kal Vrtec Radlje, v petek, 22. junija 2012, pa še Vrtec 
Vuhred.
Občina Radlje ob Dravi je najmlajše povabila k sode-
lovanju, da so poiskali in ustvarili podobe, ki sim-
bolizirajo Zlati kamen. Kot smo že poročali, je občina 
v projektu  Zlati kamen dosegla 4. mesto za razvojno 
najbolj prodorno občino. Zavedamo se, da bodo naši 
najmlajši v naslednjih letih gradili mozaik uspeha naše 
občine.
Župan je zagotovil, da bosta izdelka dobila posebno 
mesto v njegovi pisarni. V zahvalo za sodelovanje je 
župan  vrtcema podaril knjižne nagrade. 

Vabilo
Ta petek, 29. junija 2012, in soboto, 30. junija 2012, ne pozabite na otvoritev 
MARENBERŠKEGA MLADINSKO KULTURNEGA CENTRA.
V petek zabava z DJ TimoG., v soboto veliko tekmovanje v kuhanju bograča in 
BREZPLAČEN BOGRAČ ZA VSE OBISKOVALCE, ob 17.30 uri sledi uradna proslava ob 
otvoritvi. Zvečer sledi rock koncert s skupinama HOTTY MKKNOTTY in THE STICKY 
LICKS.
V nedeljo pa vabimo vse najmlajše na ustvarjalne delavnice.
»ČE TE NE BO, TE PRIDEMO ISKAT DOMOV!«

SEJA OBČINSKEGA SVETA
Župan Alan Bukovnik sklicuje 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Radlje ob 
Dravi, ki bo v ponedeljek, dne 2. julija 2012, ob 18.00 uri, v prostorih Občine Radlje 
ob Dravi, soba 313/III.

DAN DRŽAVNOSTI
V petek, 22. junija 2012 je na 
mejnem prehodu Radelj poteka-
la občinska proslava ob dnevu 
državnosti. V kulturnem programu 
je sodeloval moški pevski zbor Ra-
dlje ob Dravi, pod vodstvom Silva 
Brezovnika. Slavnostni govornik je 
bil župan Alan Bukovnik.

Občina Radlje ob Dravi
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

ZaHVala
»Naj bodo dobri in pošteni ljudje še tako brez moči, je samo zaradi 
njih življenje vredno življenja.« (Albert Einstein)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam na kakršen koli način 
pomagali pri obnovi hiše po požaru.

Družina Verhnjak – Golob, Št. Janž pri Radljah

DAlJINSKO OGREVANJE NA lESNO 
BIOMASO« RADlJE OB DRAVI
Občinskemu svetu Občine Radlje ob Dravi je bil na 12. redni seji pred-
stavljen projekt »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso« Radlje ob 
Dravi. Občinski svet  je soglašal z nadaljevanjem projekta, in sicer z 
izdelavo DIIP-a.
Projekt sta podrobneje predstavila Saša KEK, predstavnica Skupnosti 
občin Slovenije, z zunanjim svetovalcem, predstavnikom podjetja 
KISIK d.o.o., Tomažem ZVEROM.
Zakaj se odločiti za lesno biomas? Zato ker povzroča manj emisij, s 
tem čistimo gozdove, prihranimo in dolgoročno je stabilen način og-
revanja.
Zakaj daljinsko ogrevanje?
• Moderen in udoben ter energetsko učinkovit način:
• podvojene peči
• redno vzdrževanje
• oskrbnik kurilnice
• visoki izkoristki peči (> 90 %)
•  Visoka zanesljivost oskrbe s toploto
•  Varna uporaba, prihranek stanovanjskega prostora, prihranek časa

Izveden projekt DOlB zagotavlja:
•  prihranke pri kurjavi (do 30 % glede na KO) ter pomeni stabilen vir 

ogrevanja;
•  moderen in udoben ter energetsko učinkovit način ogrevanja in 

priprave tople sanitarne vode;
•   Po 15 letih bo investicija odplačana iz razlike med ceno toplote in 

stroškom delovanja sistema;
•  celotna kalkulacija temelji na predpostavki, da ni lastne investicije, 

vključene v projekt;
•  po 15 letih bo sistem ustvarjal večje presežke, ki se bodo lahko 

uporabili za lokalne projekte.

Prihranki povprečnega gospodinjstva
Uporabniki, ki so priključeni na toplovod, se znebijo stroškov servisir-
anja in vzdrževanja kurilnih naprav, prav tako pa ne potrebujejo več 
dimnikarskih storitev.
Povprečen uporabnik, ki se ogreva na kurilno olje, na leto porabi za 
energent 2300 EUR. Osnova za izračun je cena kurilnega olja 0,98 
EUR/liter, v ceni niso vračunani stroški vzdrževanja in servisiranja peči 
ter dimnikarskih storitev. Isti povprečni uporabnik bo po novem za og-
revanje porabil zgolj 1700 EUR.

Možni so različni pristopi k izvedbi projekta:
•  Občina je investitor in sama izvede projekt
•  Občina skupaj z zainteresiranim investitorjem izvede projekt
•  Občina podeli koncesijo zainteresiranemu investitorju, ki izvede 

projekt
•  Aktivna vključitev lokalnega prebivalstva v izvedbo projekta
•  Kapitalsko povezovanje (kapitalska družba v obliki d.o.o. ali d.d.)
•  Člansko povezovanje (zadruga)

Vabilo
Vabimo vas na Koncert Kulturnega društva Claritet, ki bo 
potekal v soboto, 7. julija 2012, ob 19.30 uri v Dvorcu Ra-
dlje ob Dravi. Predstavili se nam bodo Mitja Repnik, Matjaž 
Isak, Rok Rupreht in Simon Žvikart. Na koncertu se jim bo 
pridružil glasbeni gost Matic Črešnik. Koncert bo potekal v 
okviru Koroškega kulturnega poletja 2012.
Vabljeni!
Organizatorji: RRA Koroška, Občina Radlje, ŠKTM Radlje, 
Kulturno društvo Clatitet.

RAZPIS: SREČANJE PEVSKIH DRUŽIN, 
VUHRED 2012
Razpisujemo 17. srečanje pevskih družin Vuhred 2012, pod 
naslovom DRUŽINA POJE. Srečanje je namenjeno družinam, ki 
s pesmijo skrbijo za slovensko peto besedo. Namen prireditve 
je, da se ohranjajo stare ljudsko-izročilne družinske pesmi in 
da  spodbudimo mlade družine k družinskemu petju. Letošnje 
srečanje bo v nedeljo, 9. septembra 2012, ob 19. uri v Vuhre-
du.
Vsaka družina se bo predstavila s pesmimi oz. do 8 minut pro-
grama, zaželeno je, da so to stare ljudske družinske pesmi, ni 
pa pogoj. Vsi udeleženci bodo ob koncu srečanja zapeli skupno 
pesem. 
Srečanje bo potekalo v sklopu praznovanja občinskega praznika 
Občine Radlje ob Dravi.
Več na: www.jskd.si
Skupaj z vami želimo izpeljati eno najlepših in simpatičnih pri-
reditev, na kateri nastopajo družine, ki se ukvarjajo z glasbo. 
Prisrčen pozdrav in na snidenje v Vuhredu!

Cvetka Miklavc, koordinatorica
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 


