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OBVESTILO OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE RADLJE OB DRAVI
Spoštovane občanke in
spoštovani občani Občine
Radlje ob Dravi,
kot smo vas že obvestili,
bo na podlagi sprejetega
sklepa o subvencioniranju
cene omrežnine odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v
kanalizacijskem in čistilnem

sistemu občine Radlje ob Dravi
v višini 50 %, ki ga je Občinski
svet Občine Radlje ob Dravi
sprejel na svoji 11. redni seji 14.
marca 2016, Javno komunalno
podjetje Radlje ob Dravi, d. o.
o., ki v imenu in za račun JP KIČ,
d. o. o, – Radlje ob Dravi, d. o.
o., izvaja obračun omrežnine in

storitev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, poračun
subvencionirane omrežnine
izvedlo v okviru izdanih
računov za storitve v mesecu
marcu 2016, ki jih boste na
svoje domove prejeli v sredini
meseca aprila.
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III. okoljska dajatev JV (znižana)
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skupaj znesek
računa za plačilo
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ŠPORTNO DRUŠTVO RADLJE
Člansko
moštvo
nogometnega
kluba
Radlje, je že v polnem tekmovalnem ritmu
pomladanskega dela 3.SNL-sever. Tako je
pred nami v soboto, 26.03.2016, ob 17.00
uri, na Športnem stadionu v Radljah, prva
domača tekma pomladi, med domačo ekipo

32,69

VLJUDNO VABI

in gosti iz NK Dravinja-Slovenske konjice. Športno
društvo Radlje, navijaška skupina Radlboysi in
igralci, vljudno vabijo vse ljubitelje nogometa,
na prvenstveno tekmo, da s skupnimi močmi
bodrimo naše fante v borbi za osvojitev novih
treh točk.

Na računih bo transparentno
prikazan poračun, in sicer
posebej za mesec januar 2016
in posebej za mesec februar
2016. Prilagamo vam obliko
informativnega izračuna za
komunalne storitve oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja
odpadnih
voda
ter zbiranja odpadkov s
povprečno porabo 12 m3
vode, kjer je razviden poračun
omrežnine za mesec januar,
februar in marec 2016.
V kolikor želite še kakršnekoli
dodatne informacije, smo
vam vedno na voljo na našem
elektronskem naslovu info@
jkp-radlje.si ter neposredno
preko telefonskih linij Javnega
komunalnega
podjetja
Radlje ob Dravi, d. o. o., ki
so objavljene na naši spletni
strani www.jkp-radlje.si.
Lepo pozdravljeni!
JKP RADLJE OB DRAVI, d. o. o.
Direktor mag. Gregor Ficko,
univ. dipl. inž. grad.
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»Rdeče žarijo cvetovi ciklame,
za srečne in manj srečne dni,
za vse mamice, babice, dekleta in žene,
rdeča ciklama močno naj žari.« (M. Batič)

VABILO!

V petek, 1. 4. 2016, ob 17. uri
vas vabimo v večnamensko
dvorano v Vuhred, kjer bomo
skupaj pozdravili pomlad in
se spomnili na dan žena in
materinski dan.
VLJUDNO VABLJENI!
Šola in vrtec Vuhred v
sodelovanju s KS Vuhred

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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AKCIJA ZBIRANJA
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KOSOVNIH ODPADKOV 2016
Javno komunalno podjetje
Radlje ob Dravi obvešča vse
občane, da se bo akcija odvoza
kosovnih odpadkov izvajala po
naslednjem razporedu, od 8.00
do 18.00 ure:
• PONEDELJEK, 4. 4. 2016
RADLJE OB DRAVI –
parkirišče PC Mercator
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za vključitev v projekt PVSP
za problemsko območje

• TOREK, 5. 4. 2016
VUHRED – zadružni dom

• SREDA, 6. 4. 2016
REMŠNIK – igrišče pri OŠ

• ČETRTEK, 7. 4. 2016
VAS – pri trgovini

• PETEK, 8. 4. 2016
ZG. VIŽINGA – center Šrajner

• PONEDELJEK, 11. 4. 2016
SV. ANTON – igrišče pri Greglu

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje

JAVNI POZIV

Odlična
priložnost
za
brezposelne z območja občin
Podvelka, Radlje ob Dravi in
Ribnica na Pohorju. Projekt
PVSP za problemsko območje
vam ponuja vso podporo pri
uresničitvi vaše poslovne ideje!
Objavljen je nov javni poziv
za vključitev v projekt PVSP za
problemsko območje.
Rok prijave: 11. april 2016.

letnega programa športa

Občina Radlje ob Dravi objavlja
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje
letnega programa športa v
Občini Radlje ob Dravi za leto
2016.
Izbrane programe bo Občina
Radlje ob Dravi sofinancirala na
podlagi Pravilnika o postopku
in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v
Občini Radlje ob Dravi (MUV,
štev. 1/2016).

Vloge za dodelitev sredstev
morajo prosilci poslati s
priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta 7,
2360 Radlje ob Dravi, s pripisom:
*Javni razpis – Sofinanciranje
športih programov v Občini
Radlje ob Dravi za leto 2016*,
in sicer najkasneje 15 dni od
dneva objave oz. do 4. 4. 2016.
Občina Radlje ob Dravi
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RADLJE PRAŽILE KROMPIR
V PLANICI

Na povabilo Društva za
priznanje praženega krompirja
kot samostojne jedi smo se v
soboto pod Ponce odpravile
predstavnice Društva kmetic
Dravske doline in Javnega
zavoda ŠKTM Radlje. V
prekrasnem sončnem vremenu
in osupljivi navijaški atmosferi
za naše orle smo skupaj spražili
40 kg krompirja, s katerim
smo pogostili vse mimoidoče
KRAJEVNA SKUPNOST REMŠNIK
ob materinskem dnevu podarja igro v izvedbi
UMETNIŠKEGA DRUŠTVA VILA

MIJIDVI BOMA
VSE PORIHTALI!

V SOBOTO, 2. 4. 2016 OB
19. URI V DVORANI REMŠNIK.
VSTOPNINE NI.

ljubitelje te jedi. Obenem pa
smo jih tudi povabili v Radlje
ob Dravi, kjer se bo letos 3.
septembra odvijal 16. svetovni
festival praženega krompirja.
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
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Vse o projektu in javnem
pozivu boste izvedeli v:
sredo, 30. 3. 2016, ob 11.00
v prostorih Marenberškega
mladinskega hostla Radlje
(velika dvorana), Mariborska
cesta 8, 2360 Radlje ob Dravi.
Več informacij o projektu:
www.rra-koroska.si
info@rra-koroska.si
059 085 190
RRA Koroška, d. o. o.

ŠPORTNIKI LETA 2015

Športna zveza Radlje ob Dravi
je v letu 2005 za vse klube,
športna društva in športno
javnost občine Radlje ob
Dravi, na podlagi sprejetega
pravilnika, prvič razpisala
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV
PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE
RADLJE OB DRAVI, z
namenom
popularizacije
športne dejavnosti ter z
namenom
nagrajevanja
naporov in dosežkov društev,
klubov in posameznikov. V
letu 2016 je bil objavljen
javni razpis za nominacijo
športnika leta, športnice
leta,
invalida
športnika
leta, najperspektivnejšega
športnika
in
športnice
leta in športne ekipe leta,
uspešnega
športnega
društva
in
zaslužnega
športnega
delavca
na
področju športa v letu 2015.
Športna zveza Radlje je
v petek, 11. marca 2016,
že
enajstič
organizirala
prireditev ŠPORTNIKI LETA
V OBČINI RADLJE OB DRAVI
ZA LETO 2015. V prostorih
Okrepčevalnice
Erjavc
je najprej izpeljala 15.
skupščino zveze. Po skupščini
se je odvijala prireditev,
na kateri je program vodil

moderator Blaž Cvar, popestrili
pa so ga harmonikarji, učenci
Glasbene šole Radlje ob Dravi.
Letošnji
nagrajenci
po
kategorijah so bili:
• Najperspektivnejša
športnica leta – Lucija
Potnik – KŠTD Dobrava –
atletika.
• Športna ekipa leta –
moška ekipa kegljačev
PERGOLA HIŠE, Kegljaški
klub Radlje.
• Zaslužni športni delavec
na področju športa –
Marjan Klančič – Športno
društvo Radlje.
• Športnik leta – Ferdo
Cigler – Kegljaški klub
Radlje – kegljanje.
Vsi nagrajenci so prejeli plakete
in priznanja iz rok podžupana
Občine Radlje ob Dravi, Roberta
Potnika,
in
predsednika
Športne zveze Radlje ob Dravi,
Jožeta Vertovška.
Športna zveza Radlje ob Dravi
je ponosna, da imamo v
občini Radlje ob Dravi uspešne
športnice in športnike. Društva
in klubi tako dokazujejo, da se
da s trdim in strokovnim delom
kljub majhnosti dosegati velike
uspehe.
Vsem nagrajencem iskreno
ČESTITAMO!
ŠZ Radlje ob Dravi

