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 javnO zbiRanje 
pOnuDbpOslOvni 
pROstOR - maRibORska 
cesta 4
Občina Radlje ob Dravi (Mariborska cesta 7, Radlje 
ob Dravi) na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) 
ter 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) razpisuje 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega 
prostora v najem, in sicer poslovni prostor v 1. 
nadstropju večstanovanjsko-poslovne stavbe 
na naslovu Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob 
Dravi, v izmeri 20,84 m2.

namembnost poslovnih prostorov je razdeljena 
v naslednje skupine:
• 1. skupina: zdravstveno varstvo, varstvo 

mladine in socialno varstvo; izobraževanje in 
naravno raziskovalne dejavnosti; varovanje 
kulturnih vrednot; kulturno umetniške in 
kulturno-izobraževalne dejavnosti; državni 
organi in organi lokalne skupnosti; nevladne 
humanitarne organizacije ali organizacije oz. 
društva mladih, ki delujejo na področju šolstva, 
znanosti ali športa, zdravstva ali sociale ter 
kulture ali človekovih pravic; politične stranke 
in društva.

• 2. skupina: proizvodne dejavnosti, storitvene 
dejavnosti, skladišča, garaže.

• 3. skupina: trgovina, gostinski lokal, lekarne, 
pisarne in druge dejavnosti.

Za podrobnejše informacije v zvezi s pogoji 
javnega zbiranja ponudb lahko pokličete na tel. 
št. 02 88 79 630. Ogled nepremičnine je možen 
po predhodnem dogovoru.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele 
na naslov naročnika: Občina Radlje ob Dravi, 
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi v 
zaprtih kuvertah, najkasneje do 22. 11. 2013, do 
12. ure, s pripisom »JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
ZA POSLOVNI PROSTOR, MARIBORSKA 4 – NE 
ODPIRAJ!«

Obisk iz sRebeRnika
V petek, 8. novembra 2013, smo imeli v gosteh župana Občine srebernik sanela 
buljubašića, Damira Hodžića, svetovalca za izgradnjo infrastrukture, in esada 
Dedića, vodja kabineta župana. Občina Srebernik leži v severovzhodnem delu 
Bosne in Hercegovina in ima preko 40.000 prebivalcev. Letos v avgustu smo 
se prijavili na program Evropa za državljane, Akcija 1, Ukrep 1, Podukrep 1.2 s 
projektom OTROCI SPOZNAVAJO SVOJE PRAVICE IN JEZIKE V EVROPSKI UNIJI 
skupaj z Občinami Srebernik, Eibiswald, Biograd na Moru in Čitluk.
Želja obeh občin je mednarodno sodelovanje pri projektih ter izmenjava izkušenj 
in dobrih praks. Predstavili smo dosedanje izvedene projekte in projekte, ki jih 
imamo v prihodnje še namen izvesti.  
Po uradnem delu smo jih povabili na ogled kraja Radlje ob Dravi, Mladinskega 
kulturnega center s Hotelom Radlje ob Dravi, Športne hiše Radlje ob Dravi, 
stadiona in razstave likovnih del, nastalih na 7. likovni koloniji Kope 2013, v 
Knjižnico Radlje ob Dravi.
Verjamemo, da to ni bil njihov zadnji obisk pri nas, zato se že veselimo skupnega 
sodelovanja.
Izvedba tega projekta kandidira za financiranje s strani Evropske komisije. 
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v 
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

 



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

štajeRska nOGOmetna 
liGa
Člansko moštvo Nogometnega kluba Radlje 
zaključuje to soboto, 16. novembra 2013, ob 
17. uri na Športnem stadionu v Radljah ob Dravi 
jesenski del Štajerske nogometne lige v sezoni 
2013 / 14.
Na domačem stadionu bodo v 13. krogu 
ŠNL gostili ekipo Marles hiše. Po nesrečnem 
porazu z rezultatom 3 : 2, proti vodeči ekipi 
Nogometnega kluba Fužinar v prejšnjem krogu 
na Ravnah na Koroškem, se domači nogometaši 
nadejajo domače zmage in utrditve na odličnem 
tretjem mestu lestvice Štajerke nogometne lige. 
Vse ljubitelje nogometne igre vabimo na ogled 
zanimive nogometne predstave!

upravni odbor nk Radlje

najlepši tuRistični 
spOminek 2013
Na javnem natečaju Turistično informacijskega 
centra Vuzenica za izbiro najlepšega 
turističnega spominka Občine Vuzenica v letu 
2013 sta sodelovala tudi dva člana društva za 
ohranitev kulturne dediščine in umetnosti iz 
Radelj ob Dravi. Med vsemi prispelimi izdelki je 
strokovna komisija izbrala ter nagradila najlepši 
turističen spominek, izdelek mirka kogelnika, 
ki predstavlja kulturno dediščino Vuzenice 
in ga bo občina uporabila za občinska darila. 
Strokovno komisijo so sestavljali člani, ki jih je 
določil župan Občine Vuzenica ter predstavniki 
Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj 
Gradec. Razglasitev je potekala v Slomškovi 
sobi v Vuzenici, 6. novembra 2013. Vsem 
nagrajencem iskrene čestitke!

Hermina Ropoša           

Delavnica “Gibanje”
Krajevna skupnost Vuhred vabi na brezplačno zdravstveno vzgojno 

delavnico »Gibanje«, ki jo bo izvajal Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, v 
četrtek, 14. novembra 2013, ob 17. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti 

Vuhred. Vljudno vabljeni!

Župan Občine RaDlje Ob DRavi vabi na 
zbOR ObčanOv
ki se bo odvijal po naslednjem razporedu:
•  sreda, 20. novembra 2013, ob 19. uri, SV. TRIJE KRALJI, kmetija Pernat,
•  četrtek, 21. novembra 2013, ob 19. uri, SV. ANTON NA POHORJU, dvorana KS,
•  petek, 22. november 2013, ob 19. uri, ŠT. JANŽ PRI RADLJAH, gostilna Žohar,
•  torek, 26. november 2013, ob 19. uri VAS, gostilna pri Erjavcu,
•  sreda, 27. novembra 2013, ob 19. uri, VUHRED, večnamenska dvorana,
•  četrtek, 28. november 2013, ob 19. uri, ZG. VIŽINGA, pri Grofu,
•  ponedeljek, 2. december 2013, ob 19. uri, SP. VIŽINGA, mladinski dom Havaji,
•  torek, 3. december 2013, ob 19. uri, DOBRAVA, Vaški dom Dobrava,
•  sreda, 4. december 2013, ob 19. uri, RADLJE OB DRAVI, dvorana MKC,
•  četrtek, 5. december 2013, ob 19. uri, REMŠNIK, dvorana na Remšniku.
predlog dnevnega reda zbora občanov:
•  seznanitev z aktualnostmi v občini ter ostala problematika.
v primeru morebitne spremembe termina zbora občanov, vas bomo pravočasno 
obvestili. vljuDnO vabljeni!

Župan Občine Radlje ob Dravi, alan bukOvnik


