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Novičke Občine Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Občina Radlje ob Dravi je v mesecu februarju tega 
leta vložila vlogo »Investi cijsko vzdrževanje LC št. 
347111 Vuhred – HE Vuhred z novo avtobusno 
postajo« za dodelitev nepovratnih sredstev za sofi -
nanciranje iz ukrepa Obnova in razvoj vasi, ki so bila 
razpisana z Javnim razpisom za ukrep 322 s strani 
Ministrstva za kmeti jstvo, gozdarstvo in prehrano 
(sedaj Ministrstvo za kmeti jstvo in okolje).  V mesecu 
septembru smo dobili odločbo o sofi nanciranju in 
tako bomo lahko projekt izvedli v leti h 2014 in 2015. 
      

MARTINOVANJE
V petek, 9. novembra, je Društvo upokojencev Radlje ob Dravi že tretjič pri-
pravilo marti novanje za naše člane v gosti šču Erjavc. Udeležilo se ga je 85 
članov. Člane smo sprejeli z dobrodošlico, ki sta jo pripravila vodji Komisije 
za izlete in srečanja.

Z glasbo in kulturnim programom smo popestrili uvodni del srečanja. Sme-
ha in zabave ni manjkalo. Po končanem uvodnem delu smo zbirali prosto-
voljne prispevke in izžrebali srečnega dobitnika klubske mizice za igranje 
šaha, ki nam jo je podaril naš član Hobi kluba Vlado Smrečnik. Vsa zbrana 
sredstva smo oddali predsedniku Prostovoljnega gasilskega društva Radlje 
ob Dravi, ki je vodilo akcijo zbiranja sredstev za nabavo defi brilatorja.

Sledil je še obvezni krst vina in zabava s plesom do zgodnjih jutranjih ur. 
Hvala vsem darovalcem, hvala tudi gosti šču Erjavc za lepo urejen prostor 
in dobrodošlico.

Predsednik DU Radlje ob Dravi
Konrad Klemenc

Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

ŽUPAN OBČINE RADLJE OB DRAVI VABI na

ZBOR OBČANOV
ki se bo odvijal po naslednjem razporedu:

• četrtek, 22. novembra 2012, ob 19. uri, 
VAS, gosti lna Pri Erjavcu,

•  petek, 23. novembra 2012 ob 19. uri,  
RADLJE OB DRAVI, dvorana MKC

•  torek, 27. novembra 2012, ob 19. uri, 
SV. ANTON NA POHORJU, dvorana KS,

•  sreda, 28. novembra 2012 ob 19. uri , 
SV. TRIJE KRALJI, tur. kmeti ja Pernat

•  četrtek, 29. novembra 2012, ob 19. uri, 
REMŠNIK, dvorana  na Remšniku

Predlog dnevnega reda zbora občanov:
•  seznanitev z aktualnostmi v občini ter ostala 

problemati ka
V primeru morebitne spremembe termina zbora občanov, 

vas bomo pravočasno obvesti li.
VLJUDNO VABLJENI!

Občina Radlje ob Dravi
ŽUPAN Alan BUKOVNIK

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
Župan Alan Bukovnik sklicuje 17. redno sejo 
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki bo v 
ponedeljek, 26. novembra 2012, ob 18.00 uri, v pros-
torih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.
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Oblikovanje, ti sk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti  avtorskih prispevkov.

BOWLING LIGA BAJTA
Bowling klub bajta se je skupaj z Bowling 
centrom bajta v tej jesensko-pomladansko 
sezoni loti l zahtevnega projekta in orga-
niziral Bowling ligo bajta 2012/13.

Nad odzivom v prvi sezoni smo poziti vno 
presenečeni, saj se je v ligo prijavilo 12 ekip 
iz regije s skupaj 66 tekmovalci. V ligi sode-
lujejo ekipe HARMONIJA, PRIMALES, ULTRA 
OKNO, RINGLŠPIL, RELAX TURIZEM, AVTO-
KOČEVJE, ŠPORTNO DRUŠTVO VAS, REMO-
PLAST, GOSTILNA ERJAVC, FRUMA, BOWL-
ING CENTER BAJTA in iz sosednje Avstrije 
TSCHILTSCH. Gre za rekreati vno tekmovanje 
ekip, ki se bodo v medsebojnih dvobojih 
pomerile vsakih 14 dni ob torkih po razpo-
redu tekem, ki je objavljen na oglasni deski 
BC bajta. Prvo kolo smo uspešno izvedli 13. 
novembra 2012, do konca pa bomo odigrali 
še 10 kol. Zadnja tekma bo 16. aprila 2013.   
Sodelujoče ekipe so nad obliko rekreati vne-
ga tekmovanja navdušene, vas pa vabimo, 
da z nami delite to navdušenje in pridete vz-
podbujat tekmovalce. Naslednje kolo bo 27. 
novembra 2012 od 18 ure dalje. 

Vlasta Kozjak

KONCERT VOKALNE 
SKUPINE REMŠNIK
Vokalna skupina Remšnik pripravlja 1. 
decembra ob 19. uri samostojni koncert, 
ki se bo letos zaradi prostorske sti ske v 
domačem kraju odvijal v veliki dvorani 
Marenberškega mladinskega kulturnega 
centra v Radljah ob Dravi (bivša dvorana 
hotela Vabo).

Letošnji koncert bo zabavnega značaja. 
Izvajali bodo zabavno glasbo ob spreml-
javi skrbno izbrane spremljevalne skupine 
(Janja Panzi – klavir, Timi Krajnc – kitara, 
bas kitara, Tilen Štraser – tolkala, Luka 
Knez – kitara, bas kitara), za katero je 
spremljavo sestavil priznani glasbenik Sašo 
Vollmaier. Program bosta vodila Mojca 
Grögl in Renato Ternik.

Oddajte svojo zgodbo!
Ker bi radi, da prav vsi sodelujemo pri ustvarjanju tedenskih novičk Občine Radlje ob Dravi, 
vas vabimo, da nam najkasneje do ponedeljka do 12.00 ure pošljete na naslov novice@
radlje.si vaše zgodbe in informacije, ki bi radi, da jih objavimo. Potrudili se bomo, da bomo 
upoštevali prav vse, kar pa zaradi ažurnosti  obveščanja ne bomo utegnili objaviti , bomo 
dodali na naš FB profi l in spletno stran Občine Radlje ob Dravi.

ATTACCA – 
FESTIVAL 
MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV
V okviru rednega programa Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti , Območne izpostave 
Radlje ob Dravi, letos skupaj z Osnovno šolo 
Radlje ob Dravi gosti mo ATTACCO, Festi val 
mladinskih pevskih zborov, ki bo v sredo, 28. 
novembra 2012, s pričetkom ob 16.00 uri, v 
avli Osnovne šole Radlje ob Dravi. 
Iniciatorka festi vala Att acca in umetniška 
vodja je Karmina Šilec. Festi val je namenjen 
mladinskim zborom (11–15 let), ki so bili v 
sezoni 2011/2012 predlagani za nastop na 
regijski ravni, oziroma ti sti , ki so se bolj iz-
kazali z izvirno sestavo sporeda. Programska 
usmeritev: glasba, nastala po letu 1950. Fes-
ti val je priložnost za medsebojna srečanja in 
druženja mladih pevcev in glasbenikov ter 
zborovodij in skladateljev. Vezi, ki se tkejo 
na takšnih festi valih glasbe, so dolgotra-
jne in trdne, so pa tudi spodbuda za nove 
umetniške zamisli in podvige – za zboro-
vodje, skladatelje, predvsem pa za mlade 
pevce, ki jih tovrstne mladostne izkušnje 
in doživetja največkrat zaznamujejo za vse 
življenje.

Festi vala se bo udeležilo pet izbranih mla-
dinskih pevskih zborov iz različnih krajev po 
Sloveniji:  
• Mladinski PZ OŠ Radlje ob Dravi, zboro-

vodkinja: Simona Svanjak, na temo: SVET 
JE KAKOR RINGARAJA, 

• Mladinski PZ OŠ Tabor Logatec, zboro-
vodja: Zdravko Novak, na temo: OBZORJA 
POKRAJIN ZA GLASOVE IN TOLKALA, 

• Mladinski PZ GŠ Rogaška Slati na, zboro-
vodkinja: Andreja Došler, na temo: “EJ, 
TAKIH NIMA CELI SVET”,

• Mladinski PZ OŠ Žirovnica, zborovodkinja: 
Slavica Magdič, na temo: ADIEMUS, in 

• Mladinski PZ OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, 
zborovodkinja: Marinka Šuštar, na temo: 
KRALJICA JEZIKOV. 

Vsi zbori bodo skupaj zapeli tudi skupni 
pesmi, vsak zbor pa se bo še predstavil z 
zabavno-družabnim programom. 
Lep pozdrav!

Cvetka Miklavc, koordinatorica
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti  

Območne izpostave Radlje ob Dravi 

RAZPIS ZA RAČUNOVODKSE STORITVE
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo,  turizem in mladino Radlje ob Dravi je na svoji spletni 
strani htt p://www.sktmradlje.si in na spletni strani občine htt p://www.radlje.si  objavil raz-
pis za Računovodske storitve. Rok za oddajo ponudb je 5. december 2012 do 12.00 ure.

JZ ŠKTM


