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4. ReDNA sejA ObčiNskegA svetA ObčiNe RADlje Ob DRAvi
V prostorih Občine Radlje ob Dravi je v 
ponedeljek, 19. januarja 2015, potekala četrta 
redna seja Občinskega sveta.
Občina Radlje ob Dravi je v septembru leta 
2012 naročila dokument »Študijo optimalne 
ureditve cestno–prometne infrastrukture na 
območju Občine Radlje ob Dravi«. Center 
za interdisciplinarne in multidisciplinarne 
raziskave in študije Univerze v Mariboru je 
spremljal promet na območju Radelj, predvsem 
posledice, ki jih je prinesla obvoznica. 
Namen izdelave pričujoče študije je bil 
analizirati obstoječe stanje, cestno omrežje, 
obstoječo raven prometne varnosti, prometni 
režim v mestnem jedru, stanje na področju 
mirujočega prometa ter na osnovi ugotovitev 
pri analizi obstoječega stanja podati realne in 
izvedljive predloge oz. ukrepe za izboljšanje 
stanja na področju dostopnosti, pretočnosti 
in prometne varnosti obstoječega cestnega 
omrežja, prometnega režima v centru mesta in 
na področju mirujočega prometa. 
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se 
je seznanil in potrdil dokument »ŠTUDIJA 
OPTIMALNE UREDITVE CESTNO–PROMETNE 
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE 
RADLJE OB DRAVI«.
V nadaljevanju je Občinski svet Občine Radlje 
ob Dravi podal pozitivno mnenje k Strateškemu 
načrtu Knjižnice Radlje ob Dravi za obdobje 
2015 – 2019.
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi predlaga, da 
bi se v Mladinskem kulturnem centru trajno 
uvajale nove dejavnosti tudi na socialnem 
področju, ki je temelj za predvidene aktivnosti 
na medgeneracijskem sodelovanju, druženju in 
izmenjavi znanj ter izkušenj. Občinski svet Občine 
Radlje ob Dravi je sprejel Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in 
mladino Radlje ob Dravi v predlagani vsebini in 
podal soglasje k spremembam in dopolnitvam 
statuta JZ ŠKTM za šport, kulturo, turizem in 
mladino Radlje ob Dravi, na podlagi sprejetega 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport, 
kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 
3. redni seji, dne 15. decembra 2014, sprejel 

sklep, da je predlog Proračuna Občine Radlje 
ob Dravi za leto 2015, s podanimi pripombami, 
primerna podlaga za drugo obravnavo.
Predlog proračuna je bil dopolnjen z nekaterimi 
pripombami in posredovan v drugo obravnavo 
za današnjo sejo.
Na dopolnjen predlog proračuna so bili v skladu s 
93. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/06), s strani 
Socialnih demokratov (SD), dne 14. januarja 
2015 vloženi pisni amandmaji k dopolnjenemu 
predlogu proračuna. 
Amandma št. 1: Postavka - Zimska šola v naravi 
se znesek 5.695,00 EUR prenese na postavko 
ENKRATNE DENARNE POMOČI (ESP) in tako se 
postavka poveča in znaša 38.463,60 EUR. 
Amandma št. 2: Postavka - Letna šola v naravi 
se znesek 5.145,00 EUR prenese na postavko 
ENKRATNE DENARNE POMOČI (ESP) in tako se 
postavka poveča in znaša 43.608,60 EUR. 
esP bodo lahko starši v skladu s Pravilnikom o 
dodelitvi enkratnih socialnih pomoči, prejeli 
na naslovu občine.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je potrdil 
amandma št. 1 in št. 2 in sprejel Odlok o 
proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 
2015 ter Letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 
2015, v skladu s predlagano vsebino.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je nato 
sprejel Letni program športa v Občini Radlje ob 
Dravi za leto 2015 v predlagani vsebini. Z letnim 
programom športa se določijo vrste programov, 
ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz 
občinskih proračunskih sredstev v tekočem 
koledarskem letu, obseg in vrsta dejavnosti, 
potrebnih za njihovo uresničevanje ter višina 
sredstev, ki jih zagotavlja. Letni program športa 
pripravi Komisija za vrednotenje programov 
športa v Občini Radlje ob Dravi na predlog 
Športne zveze Radlje ob Dravi, sprejme pa ga 
občinski svet.
Občine so z Odlokom o ustanovitvi javnega 
zavoda »Koroško višje in visokošolsko središče« 
(Uradni list RS, štev. 38/2004) ustanovile javni 
zavod. Temeljna dejavnost zavoda, ki deluje v 
javnem interesu, je opravljanje organizacijskih, 
strokovnih, razvojnih, raziskovalnih, svetovalnih, 
koordinacijskih in izobraževalnih nalog na 

področju višjega in visokošolskega šolstva.
Na podlagi dejstev je Svet javnega zavoda, dne 
12. decembra 2013, ugotovil, da je javni zavod 
izpolnil svoje poslanstvo, zaradi katerega je bil 
ustanovljen in odločil, da se sklep o prenehanju 
Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko 
središče sprejme, ko se na zavodu zaključijo 
vse tekoče aktivnosti. V decembru 2014 so bile 
končane vse poglavitne tekoče aktivnosti, in s 
tem se je izpolnil pogoj za sprejetje sklepa oz. 
odloka o prenehanju javnega zavoda ter sklepa 
o začetku likvidacije javnega zavoda.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je 
sprejel Sklep o začetku likvidacije Javnega 
zavoda Koroško višje in visokošolsko središče 
v predlagani vsebini in Odlok o prenehanju 
Javnega zavoda Koroško višje in visokošolsko 
središče v predlagani vsebini.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je imenoval 
člane ostalih delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Radlje ob Dravi;

svet za preventivo v cestnem prometu v 
sestavi:

1. Peter STARC, Radlje ob Dravi 
2. Branko TOPLER, Radlje ob Dravi
3. Herman NOVAK, Vuhred
4. Boris GAŠPER, Podvelka
5. Srečko PEČNIK, Vuhred
6. Breda ZUPANČIČ, Radlje ob Dravi
7. Bojan VAUKMAN, Trbonje
8. Marija KRISTAN, Muta
9. Mirjana POPIJAL, Radlje ob Dravi

Odbor za varstvo uporabnikov javnih dobrin v 
sestavi:

1. Metka ERJAVEC, Vuhred
2. Dominika KARLATEC, Radlje ob Dravi
3. Miroslav MIKLAVC, Vuhred
4. Sašo GRÖGL, Podvelka
5. Jožef ŠVAJGER, Vuhred

Gradiva Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 
so objavljena na spletni strani Občine Radlje ob 
Dravi, na povezavi http://www.obcina-radlje.si/
seje_obcinskega_sveta

Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi vse uporabnike cest 
obvešča, da od 20. januarja 2015 in vse do 
preklica zaradi vremenskih razmer velja 

prepoved prometa na občinskih in gozdnih 
cestah za vsa tovorna vozila, ki presegajo 7,5 t 
skupne teže.

Proti kršiteljem bo Občina ukrepala v skladu z 
veljavno zakonodajo.

Občina Radlje ob Dravi

UPORAbNiki ObčiNskih iN gOzDNih cest



DAtUM URA DOgODek
22. 1. 2015 18.00 BOLGARSKI LITERARNI VEČER

23. 1. 2015 18.00 VEČER DOKUMENTARNIH FILMOV

24. 1. 2015 18.00 KRIŽANJE MNENJ: MARIHUANA

25. 1. 2015 16.00 FILMSKI POPOLDAN

26. 1. 2015 17.00 SLIKANJE NA STEKLO

27. 1. 2015 9.00 DOMAČI PILING ZA TELO

27. 1. 2015 17.00 MANIKURA

28. 1. 2015 9.00  in 
17.00 MEDENJAKI

29. 1. 2015 ČAJANKA MEDGENERACIJSKE SKUPINE, 
TEMA; REFLUKS, ZGAGA

30. 1. 2015 21.00 COCKTAIL PARTY

DelAvNice v MMkc-jU

čestitke DRŽAvNiM PRvAkOM 
v kegljANjU

Kegljaški klub Keglbar iz Radelj je v letu 2014 dosegel zelo dobre rezultate v 
kegljanju –  posamezno in v dvojicah.

Na kegljanju dvojic v Kamniku sta HEDL Alen in CVAR Anej postala državna prvaka 
z rezultatom 1049 podrtih kegljev.

Decembra 2014 je bilo zaključno državno prvenstvo v Celju za letnike 2001–
2002, kjer so fantje ponovno dosegli odlične rezultate. Državni prvak je postal 
HEDL Alen s 2673 podrtimi keglji, CVAR Anej je dosegel 3. mesto s 2602 podrtimi 
keglji, PASTERK Črt pa 5. mesto s 2498 podrtimi keglji.

V prihajajoči sezoni kegljanja vabimo v svoje vrste nove člane. 

               kk keglbAR

ObDARitev OtROk  

DRUŽeNje Ob čAjU iN PleteNjU

RePORteR MilAN

Dedek Mraz je imel 29. decembra 2014 veliko dela, saj je na prireditvi z 
obdarovanjem v prostorih MKC Radlje ob Dravi obdaril okoli 200 otrok 
iz rejniških in socialno šibkejših družin. Da je čas do prihoda dobrega 
moža hitreje minil, so zbrano družbo otrok in staršev zabavali kantavtor 
Adi Smolar, Rudi Breznik in Društvo prijateljev mladine Radlje ob Dravi 
s kratko igro. Radost in hvaležnost v očeh otrok ob prejetem darilu je v 
svoj objektiv ujel fotograf prireditve, Silvo Salčnik Sax, in ob takšnem 
prizoru je nemogoče ostati ravnodušen. Sadovi dobrodelnosti številnih 
ljudi odprtega srca so premaknili meje in ta ponedeljkov dopoldan se je 
zaključil s pravljičnim koncem. Organizator  prireditve, Center za socialno 
delo Radlje ob Dravi, se zahvaljuje vsem donatorjem, ki  so velikodušno 
odprli dlani in pripomogli, da je lahko Dedek Mraz razdelil številna darila. 
Hvala GOLD PUBU, Javnemu Zavodu Šktm Radlje, Občini Radlje Ob Dravi, 
Občini Vuzenica, Društvu prijateljev mladine Radlje ob Dravi, CnC P & K 
Pušnik, d. o. o., Pekarni Radlje ob Dravi, Božičku za en dan, Tjaši Artnik 
Knibe, Remku Knibe, Petrolu – BS Muta, Delikomatu, d. o. o., Taormini 
– Karmen Bezget, Orci energija Slovenija – Aniti Kumrič, Adiju Smolarju, 
Rudiju Brezniku, Silvu Salčniku Saxu in vsem ostalim posameznikom ter 
družinam, ki so prispevali darila.

csD Radlje ob Dravi

Naše petke bomo »začinili« z druženjem ob čaju in pletenju. Izmenjevali 
si bomo izkušnje, vzorce in znanje, zato vabljeni začetniki in tisti, ki vam 
volna že gladko teče skozi prste. Za zanimivo, poučno in prijetno druženje 
potrebujete svojo volno in pletilke, za ostalo bomo poskrbeli skupaj. 
Torej ... vabljeni v petek, 23. januarja, ob 18. uri v MMKC.

jz ŠktM

Ona. Zaradi nje se vrti svet. Zaradi 
nje so bile vojne. 
Če smo ustrežljivi, smo aktualni. 
Če smo preveč pametni, smo lahko 
bivši ... 
... in potem vedno pride Džoni.

Reporter Milan v stand up predstavi 
– Ona, bivši in Džoni
Samo za publiko v dobro kondiciji!!!
Predprodaja vstopnic v Trgovini 
točenih parfumov URAN in uro pred 
predstavo na blagajni Kulturnega 
doma Radlje.

VPISUJEMO NOVE

ATLETINJE IN ATLETE
VSAK PONEDELJEK IN ČETRTEK OB 17.00 URI

V ŠPORTNI HIŠI RADLJE OB DRAVI

VABLJENI VSI OSNOVNOŠOLCI!
Dodatne informacije na

INFO@KAKRADLJE.SI

040 67 68 95 

SPOZNAVALI BOMO ŠOLO TEKA TER OSNOVNE ATLETSKE PRVINE

KOT SO SKOK V DALJINO, MET VORTEKSA IN KROGLE, SKOK V VIŠINO

IN SEVEDA TEK, BREZ KATEREGA NE GRE.


