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S FINANČNIMI SPODBUDAMI ZA ČISTEJŠI 
ZRAK 
Občina Radlje ob Dravi je na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Radlje ob Dravi za leto 2020 (MUV, št. 2/202020) in Odloka o 1. 
rebalansu proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 (MUV, št. 
14/2020) objavila javni razpis o sofinanciranju nakupa preparata 
za razgrajevanje gnojevke na območju Občine Radlje ob Dravi v 
letu 2020. Vse kmetovalce pozivamo, da se na javni razpis prijavijo 
in letos brezplačno preizkusijo delovanje preparata.
S sofinanciranjem preparata za razgrajevanje gnojevke želimo 
vzpodbuditi kmetijska gospodarstva k uporabi preparatov za 
razgrajevanje gnojevke z namenom zmanjšanja neprijetnih vonjav 
pri razvozu gnojevke in povečanja učinkovitosti gnojevke kot 
gnojila z ohranjanjem dušika. 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v sprejemni pisarni 
ali na spletni strani občine 
http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/2620/javni-razpis-o-
sofinanciranju-nakupa-preparata-za-razgrajevanje-gnojevke-na-
obmocju-obcine-radlje-ob-dravi-v-letu-2020 

Upravičenci:
(pogoji morajo biti izpolnjeni kumulativno):
• kmetijska gospodarstva, ki so v letu 2020 oddala zbirno vlogo,
• imajo sedež na območju Občine Radlje ob Dravi,
• opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na 

najmanj 1 ha kmetijskih površin,
• redijo govedo oz. prašiče,
• proizvajajo gnojevko. 

Vlogo je treba poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti 
kuverti na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 
2360 Radlje ob Dravi, najkasneje do petka, 17. julija, do 12.00 
ure. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo 
zainteresirani vsak delovni dan od 9. do 12. ure na številko 88 79 
644 ali po e-pošti: jasna.kuncnik@radlje.si
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POLETNA AKADEMIJA ZA FLAVTO IN 
KOMORNO IGRO
V letu 2020 praznujemo 10-letnico delovanja Poletne akademije 
za flavto in komorno igro.
Gostili smo rekordno število udeležencev, ki so v petih dneh osvojili 
veliko znanja in veščin. Poletno akademijo organizira glasbena 
šola v sodelovanju z društvom Con FUoco ter JŠKTM-jem, ki skrbi 
za dodatne vsebine za prosti čas. Letos so udeleženci spoznali 
meditacijo z gongi, naučili so se igrati na afriške konge. Vsako leto 
se preizkusijo tudi v kuharskih sposobnostih, ki pa Iz leta v leto 
napredujejo. 
PAFK poteka pod mentorstvom dr. prof. Karoline Šantl Zupan in 
prof. Marine Novak. Seveda pa smo zelo veseli, da imamo skozi vsa 
ta leta izvrstno klavirsko spremljavo prof. Ivana Ferčiča.
Otroci in mladostniki, ki prihajajo na PAFK, so zelo dovzetni za 
glasbo, saj le-ta odmeva skozi cel dan, zato je tudi prav, da smo 
zaključili akademijo z izvrstnim zaključnim koncertom v avli 
Osnovne šole Radlje ob Dravi in tako zaključili PAFK kot celoto.

Veselimo se nadaljnjih korakov, vse v smeri izboljšanja sobivanja 
kmetijske proizvodnje in urbanih delov krajev.

Matej Švab, ravnatelj Glasbene šole Radlje ob Dravi

IZHAJANJE NOVIČK OBČINE RADLJE OB DRAVI
Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas, da bodo v času 
poletnih počitnic Novičke Občine Radlje ob Dravi izhajale vsakih 
14 dni.
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TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 
3. 7. 2020–9. 7. 2020

 
DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 3. 7. 2020 od 8:00 do 
14:00
od 13:00
18:30

20:00

Počitniško varstvo (predhodne prijave)

Družabne igre
Energetske vaje za boljše počutje – ga. Breda Dular 
(predhodne prijave – tel. 030 304 624)
Križanje mnenj

Sobota, 4. 7. 2020 od 15:00 Družabni vikend

Nedelja, 5. 7. 2020 od 15:00 Družabni vikend

Ponedeljek, 6. 7. 
2020

od 8:00 do14:00

od 14:00

18:00

Počitniško varstvo (predhodne prijave)
Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi
Razgibajmo možgane – kviz

Torek,  7. 7. 2020 od 8:00 do14:00

10:00
od 14:00

Počitniško varstvo (predhodne prijave)
Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi
Družabne igre

Sreda, 8. 7. 2020 od 8:00 do14:00

9:00
18:00

Počitniško varstvo (predhodne prijave)
Kuharska delavnica
Ustvarjalna delavnica

Četrtek, 9. 7. 2020 od 8:00 do14:00

9:00
od 14:00

Počitniško varstvo (predhodne prijave)
Pomoč pri uporabi računalnika in telefona
Družabne igre

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
V sredo, 24. junija, je na predvečer državnega praznika na Mejnem 
prehodu Radlje potekala osrednja proslavo ob dnevu državnosti. 
Mineva 29 let od največjega dosežka slovenskega naroda v 
njegovi zgodovini – oblikovanja samostojne in neodvisne države, 
Republike Slovenije.

Uvodoma nas je nagovoril podpredsednik Policijskega društva 
Sever za Koroško, Hubert Ivančič, slavnostni govornik je bil župan 
mag. Alan Bukovnik.
V programu sta sodelovala Mestni pihalni orkester Radlje ob Dravi 
in Glasbena šola Radlje ob Dravi s saksofonisti. Zahvaljujemo se 
Društvu kmetic Dravske doline KO Radlje ob Dravi za pogostitev in 
Jožetu Terniku za uporabo prostora. 
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UVEDBA V DELO
V skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem za rekonstrukcijo in 
novo gradnjo prometne ureditve Poslovne cone »Pušnik«, št. 
351-266/2018/38, ki je postalo pravnomočno dne 22. 6. 2019, in 
projektno dokumentacijo PZI št. 622-INF/2019, se je dne 22. 6. 
2020 izbran izvajalec VOC, d. d., uvedel v delo.

Projekt se sofinancira s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in Evropske unije. 
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NAPOVED 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA 
SVETA
v V ponedeljek, 6. julija 2020, ob 18. uri bo v prostorih galerije 
Knjižnice Radlje ob Dravi, potekala 11. redna seja Občinskega sveta
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 Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. 
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