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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Energetska sanacija Zdravstveni
dom Radlje ob Dravi

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 1.
februarja 2013 objavilo Javni razpis »Sofinanciranje
operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev
in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v
okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 6.
Razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1.
Prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih
stavb«.
Občina Radlje ob Dravi se je v imenu vseh petih
občin ustanoviteljic ZD Radlje ob Dravi (Muta,
Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju
in Vuzenica) prijavila na javni razpis za projekt
»Energetska sanacija Zdravstveni dom Radlje ob
Dravi« in v mesecu juliju prejela sklep o dodelitvi
sredstev.
Predmet in cilj, ki ga z investicijo želimo doseči
je, da pri obstoječi stavbi izboljšamo toplotne
karakteristike, toplotno izolacijo fasade, toplotno
izolacijo podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken in
vrat na ovoju stavbe.
Z investicijsko namero bomo zasledovali cilje glede
trajnostne rabe energije, ki si jih je Slovenija zadala
s sprejetjem Resolucije o nacionalnem energetskem
programu, po katerem so na področju URE podani
cilji glede povečanja energetske učinkovitosti.
Skupaj investicija znaša 83.044,34 EUR, od tega smo
prejeli sofinancirana sredstva v višini 58.823,07
EUR. Lastni vir sredstev v višini 24.221,26 EUR
bodo občine zagotovile iz prihodkov najemnin za
poslovne prostore v stavbi ZD Radlje ob Dravi.

AKTIVNOSTI V
MESECU VARSTVA
PRED POŽAROM

V mesecu oktobru smo člani PGD
Radlje ob Dravi, kot je že praksa,
izvajali različne aktivnosti na področju
varstva pred požarom v naši občini in
drugod. Med drugimi smo izvedli dan
odprtih vrat za otroke iz vrtca Radlje
ter za 1. in 2. razred OŠ Radlje. Opravili
pa smo tudi predstavitev našega dela
devetošolcem v OŠ Radlje in učencem
na OŠ Remšnik. Odzvali smo se na dve
nenapovedani in štiri napovedane
gasilke vaje, kjer smo preverili
usposobljenost in pripravljenost naše
operativne enote. V začetku meseca
so trije naši člani sodelovali v ekipi
prve pomoči Rdečega križa OZ Slovenj
Gradec, ki je na državnem preverjanju
ekip prve pomoči Civilne zaščite in
Rdečega križa v Velenju dosegla 1.
mesto in se tako uvrstila na Evropsko
tekmovanje leta 2014. Naslednji
projekt, ki mu bomo posvetili največ
sil, pa je zagotovo pričetek gradnje
novega gasilskega doma v Radljah.
Primož Ternik, predsednik PGD

Občina Radlje ob Dravi
Operacijo delno financira EU v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. Razvojne prioritete »Trajnostna
raba energije« 1. Prednostne usmeritve
»Energetska sanacija javnih stavb«.

NOV GASILSKI DOM – DEL
DOHODNINE KOT DONACIJA

Kot že rečeno je naš naslednji veliki projekt, ki
mora biti končan do septembra 2015, izgradnja
novega gasilskega doma v Radljah ob Dravi
(projekt bomo predstavili v enih izmed novičk
v prihodnje). Ker se zavedamo, da je finančni
položaj vsakega občana zelo omejen, smo se v
društvu odločili, da pristopimo k zbiranju dela
dohodnine kot vašo donacijo in prispevek za
nov gasilski dom. Zakon o dohodnini namreč
določa, da lahko zavezanci namenijo del svoje
dohodnine (do 0,5 %) tudi našemu gasilskemu
društvu. Donacija NE vpliva na višino vaše
dohodnine (nobenih dodatnih stroškov) in
v primeru, da se NE odločite, komu jo boste
namenili, ostane v proračunu Republike
Slovenije.
Izkoristite možnost in namenite do 0,5 % svoje
dohodnine nam, prostovoljnim gasilcem v
Radljah ob Dravi in z vašo pomočjo bomo lahko
še bolje skrbeli za varnost vas, prebivalcev
naše občine.
Ob tem vas še obveščamo, da bomo gasilci PGD
Radlje ob Dravi v prihodnjih tednih obiskali vsa
gospodinjstva v naseljih: Brezni Vrh, Dobrava,
Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja
Vižinga, Sv. Trije Kralji, Št. Janž pri Radljah,
Vas, Zgornja Vižinga ter Zgornji Kozji Vrh in
vas poprosili za izpolnitev posebnega obrazca.
Občanom (in kar nekaj vas je že), ki ste nam del
dohodnine že namenili, pa se vam za navedeno
dejanje najlepše zahvaljujemo.
Razvoj projekta in ostale informacije o delu v
društvu si lahko ogledate tudi na naši spletni
strani: http://www.pgdradlje.si. V primeru
kakršnih koli vprašanj smo vam na voljo na
GSM: 041-556-156.
Primož Ternik, predsednik PGD

KOMEMORACIJA

V sredo, 30. oktobra 2013, je v dvorani Mladinskega kulturnega centra s Hotelom Radlje
ob Dravi potekala Komemoracijav spomin na vse padle žrtve vojne. Za kulturni program
je poskrbela Neža Pušnik na altovski kljunasti flavti iz Glasbenešole Radlje ob Dravi.
Župan je v ta namen dopoldan položil cvetlične aranžmaje na vse grobove v skladu s
sklepom Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki so opredeljeni kot zgodovinski
spomenik.
Občina Radlje ob Dravi

Projektni teden na OŠ Radlje

RAZSTAVA LIKOVNIH
DEL KOPE 2013

Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v četrtek, 7.
novembra 2013, ob 18. uri na odprtje razstave
likovnih del, ki so nastala na 7. likovni koloniji KOPE
2013.
Razstavljajo: Leander Fužir iz Črne, Stanko Brodnik
(Cico) s Prevalj, Alojz Krevh s Prevalj, Marjan Gregorc s
Prevalj, Alojz Erjavc iz Radelj ob Dravi, Vojko Kumer iz
Oplotnice, Štefka Jesenek »Šeša« iz Slovenske Bistrice,
Jožica Sobiech iz Radelj ob Dravi, Jože Kremžar iz
Šmartnega pri Slovenj Gradcu, Petra Kremžar iz
Šmartnega pri Slovenj Gradcu, Lucija Gosak iz Radelj
ob Dravi, Drago Kopše iz Polskave, Štefan Bobek iz
Kotelj in Anton Vodušek iz Radelj ob Dravi.
Razstava bo odprta do 2. decembra 2013.

MARTINOVANJE

Vabimo vas na veselo Martinovanje v Bowling
center bajta, v soboto 9. novembra 2013 ob 19.30
uri. Za zabavo bo poskrbel Duo Harmony. Prijave
zbiramo v Bowling centru bajta (08/205 26 90) ali
Vlasta (031/370 864).
Povabite še prijatelje in veselimo se skupaj!
BC Bajta

Če bi se prejšnji teden oglasili na naši šoli, bi mislili, da tukaj pouk poteka skrajno
nenavadno. Nekateri izmed učencev so se ob zvonjenju, ki oznanja začetek pouka,
odpravljali iz šole in učiteljice so jim z nasmeškom sledile, namesto da bi jih kriče
spravljale k pouku. Spet drugi so barvali kamenčke, namesto da bi brali basni ali
vadili pisane črke. Ko bi se obiskovalec sprehodil še dlje po šoli, bi doživel še večje
presenečenje; v razredu so sedeli učenci skupaj s svojimi starimi starši. Čudna šola!
Pa vendar je vse potekalo po načrtu. Kar pa je najbolj pomembno, po hodnikih in
učilnicah je vel duh medsebojne pomoči.
Tako so dneve, ko smo se posvečali prostovoljstvu, opisali člani novinarske
delavnice. Več pa povedo fotografije.
OŠ Radlje ob Dravi

Taborniki Rod Koroških jeklarjev pri
predstavitvi svoje dejavnosti.

Skupina naših učencev na obisku v VDC-ju
na Muti.

Drugošolci so kot prostovoljci pomagali
pri nastavljanju hrane v gozdu.

Učenci in varovanci doma Hmelina

TEČAJ MASAŽE

Vse, ki vas zanimajo osnovne tehnike masaže, vabimo na tečaj masaže, ki bo
potekal v prostorih Marenberškega mladinskega kulturnega centra Radlje
ob Dravi. Tečaj v obliki delavnic bo izvajala Tina Vajs. Tečaj se prične v sredo,
13. novembra 2013, ob 18. uri. Cena tečaja je 10 € in vključuje 6-urni tečaj,
skripto ter masažno olje. Več informacija na tel št. 040 186 601 ali
mkc.marenberski@gmail.com.

30. ROJSTNI DAN KOZMETIČNEGA
SALONA SONJA

Nikoli ti niso dane sanje, ne da bi ti bila dana tudi moč, da jih uresničiš, samo
VZTRAJATI je treba. Verjemite, ni bilo lahko začeti, v vseh teh letih je bilo včasih tudi
zelo težko vztrajati, vendar mi je z vašo pomočjo, spoštovane moje stranke, z vašim
zaupanjem, in tudi z vašo vztrajnostjo uspelo.

V petek, 08. novembra 2013, vas ob 16. uri ponosno vabim na praznovanje
30. obletnice Kozmetičnega salona Sonja.
Za vašo zvestobo bi se vam rada zahvalila s kratkim kulturnim programom in
rojstnodnevno torto. Razveselila se bom vašega obiska, kajti zadovoljstvo, ki ga
deliš, se zmeraj podvoji. In prav zato želim svoje veselje in ponos deliti z vami.
Naj bo naše skupno druženje ob praznovanju rojstnega dne priložnost za pogovor,
majhne in drobne nasvete, nasmeh in tople besede! Iskreno vabljeni!
Sonja Hamer Dobranić, Kozmetični salon Sonja

v primeru slabega vremena, se
prireditev prestavi na naslednjo soboto.

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje
pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

