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JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH 
STANOVANJ V NAJEM
Občina Radlje ob Dravi je 22. 3. 2018  objavila  javni razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem za leto 2018.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
• lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki 

so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine;

• lista B za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so 
glede na določila 9. člena Pravilnika iz predhodne alineje zavezanci 
za plačilo varščine v višini ene najemnine. 

Rok za oddajo vloge je do vključno 23. 4. 2018.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani http://www.rad-
lje.si/razpisi-in-natecaji/2149/javni-razpis-za-dodelitev-neprofitnih-sta-
novanj-v-najem-za-leto-2018.

Občina Radlje ob Dravi

GASILSKO VOZILO TRV 2D
Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi je konec lanskega leta ob-
javilo javni razpis za dobavo tovornega vozila. Na razpisu je bilo izbrano 
podjetje BIJOL iz Vuzenice. 
V petek, 23. 3. 2018, sta predsednik PGD Radlje ob Dravi (gospod Primož 
Ternik) in lastnik podjetja (gospod Janez Bijol) na občini Radlje ob Dravi 
podpisala pogodbo o izdelavi in dobavi gasilskega vozila TRV 2D (tehnič-
no reševalno vozilo z dvigalom) za gasilce iz PGD Radlje ob Dravi. Pred-
viden prihod je letos v jeseni. Vrednost pogodbe je blizu 380.000 evrov.
Z novim vozilom bodo pridobili najnovejšo opremo za posredovanje ob 
prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi, delovnih nesrečah in 
drugih nesrečah.

Občina Radlje ob Dravi

NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI

ZAHVALA 
V petek, 23. marca, smo se v Mladinskem domu Havaji zbrale mame, 
žene in dekleta na prireditvi,  ki jo je ob materinskem dnevu organiziralo 
Turistično društvo Havaji. 
Za organizacijo večera, za kulturni program in za pogostitev se udele-
ženke prireditve iskreno zahvaljujemo Ivici in njeni ekipi, predvsem pa 
otrokom, ki so nam z nastopom pričarali prečudovit večer. Hvala vsem 
in vsakemu posebej!

»Havajčanke«  

KONCERT OB MATERINSKEM  
DNEVU V DOMU HMELINA
Koncert Mešanega pevskega zbora Mavrica ob bližajočem materinskem 
dnevu  je v Domu Hmelina že tradicija. Druženje, v katerem začutiš pozi-
tivno energijo, ki se prepleta med nastopajočimi, stanovalci, obiskoval-
ci in zaposlenimi, je v tem drvečem času še kako zaželeno. Pevski zbor 
nam je s svojimi gosti – Folklorno skupino KUD- a Lije Kovač iz Vuhreda 
z gospodom Marjanom Valentijem ter učenci iz Glasbene šole Radlje ob 
Dravi – na poseben in prisrčen način pričaral vonj po pomladi. S petjem, 
plesom in igranjem so prebudili v nas veselje in srečo ter nam popestrili 
četrtkov popoldan.

Po koncertu smo se skupaj z nastopajočimi ob dobri kapljici, prigrizku in 
slastnem pecivu iz kuhinje Doma Hmelina družili še dolgo v večer.

Monika Šantl Auberšek, Dom Hmelina



TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI                                              16. 3. 2018 – 22. 3. 2018
DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 
30. 3. 2018

9.00
11.00
17.00
18.00
20.00
21.00

Računalniški tečaj
Začetni tečaj nemščine
Zabavni popoldan ob igranju igre sudoku
»Bolivija. Pot v sanje. In nazaj.« Potopisno predavanje g. Darka Sagmeistra
Nefiks
Križanje mnenj

Sobota, 
31. 3. 2018

15.00
15.00
19.00
20.00

Začetni tečaj nemščine
Tečaj slovenskega jezika za priseljence
Kuhamo z mladimi
Turnir v namiznem tenisu

Nedelja, 
1. 4. 2018

ZAPRTO

Ponedeljek,  
2. 4. 2018

ZAPRTO

Torek, 
3. 4. 2018

18.00
19.00

Transmisijska meditacija
Orientalski ples

Sreda, 
21. 3. 2018

9.00
09.30
18.00

Kuharska delavnica: Zelenjavni sushi
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi
Predavanje dr. Ivice Podrzavnik in Petre Čurin, d.m.s.: Preventiva je najuspešnejša pot pri 
čimprejšnjem odkrivanju raka

Četrtek, 
5. 4. 2018

9.00
10.00

Vseživljenjsko učenje: Prva pomoč pri računalniških zagatah
Urice za sproščanje v sodelovanju z društvom Šent

POVABILO NA ČISTILNO AKCIJO 2018
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi vabi vse občanke in občane Radelj ob 
Dravi, da se pridružite ČISTILNI AKCIJI 2018, ki bo v soboto, 7. 4. 2017, s 
pričetkom predvidoma ob 9. uri. Vsi tisti, ki ste člani društev in organi-
zacij, se boste čistilni akciji pridružili v okviru društev in organizacij, vsi 
ostali, ki pa bi se želeli priključiti čistilni akciji in niste člani društev in or-
ganizacij, pa lahko pokličete na tel. št. 040 852 287 (Dominika Karlatec). 

Čuvajmo naš modro-zelen planet. To je naša zibelka, tu je naš dom. Z glo-
bokim spoštovanjem stopajmo po njenem površju in naj naši koraki osta-
nejo neopazni. Bodimo hvaležni za njene neprecenljive darove in njeno 
neskončno dobroto vračajmo z ljubeznivim ter harmoničnim sobivanjem 
z vsemi njenimi prebivalci (Timea Varga).

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

SREČANJE 
Marčevski dnevi minevajo, prve pomladne cvetlice naznanjajo prihaja-
jočo pomlad in veliko dobrih misli in želja je podarjenih mamam, dekle-
tom in ženam … 

Tako je bilo tudi v petek, 23. 3. 2017, ko smo se zbrale na tradicionalnem 
srečanju žensk, v prostorih mladinskega doma v Sp. Vižingi. Člani KTD-ja 
Havaji in naši otroci so pripravili lep kulturni program.  Z igrico, recitira-
njem, petjem in igranjem so nas popeljali skozi celo srečanje.  Prijeten 
klepet ob dobrotah pa je bil zaključek našega druženja.

Kulturno-turistično društvo Havaji


