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Novičke Občine Radlje ob Dravi
OBČINSKA PRIZNANJA

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

V prostorih Občine Radlje ob Dravi je v
ponedeljek, dne 15. aprila 2013, potekala
dvajseta redna seja Občinskega sveta. Dnevni
red seje je vključeval 15 točk.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je potrdil
poročila javnih zavodov za leto 2012, in sicer
Glasbene šole Radlje ob Dravi, Knjižnice
Radlje ob Dravi, Osnovne šole Radlje ob Dravi
ter Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.
V nadaljevanju je Občinski svet Občine Radlje
ob Dravi obravnaval predlog Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah ter Pravilnika
za vrednotenje športnih programov v občini
Radlje ob Dravi. Komisija za vrednotenje
programov
športa
pri
vrednotenju
športnih programov ugotavlja določene
pomanjkljivosti, ki bi jih bilo smiselno
odpraviti. S predlogi za spremembo se želijo
znižati stroški objave javnega razpisa v javnih
medijih ter znižanje sofinanciranja vadbe v
prostorih, ki so v zasebni lasti. Občinski svet
Občine Radlje ob Dravi je sprejel pravilnik v
predlagani vsebini.
V Občini Radlje ob Dravi delujejo kulturna
društva, ki po svojih aktivnostih in dosežkih
precej izstopajo od ostalih kulturnih društvih,
po točkovnem sistemu za vrednotenje
programov pa so uvrščeni v rang skupaj
z ostalimi društvi. S spremembami in
dopolnitvami pravilnika želi Občina Radlje
ob Dravi zagotoviti možnost nagrajevanja
uspešnih in izredno dejavnih kulturnih društev
ter s tem še dodatno spodbuditi njihovo
angažiranost in delo, s katerim pripomorejo
tudi k večji prepoznavnosti Občine Radlje ob
Dravi. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi
sprejel pravilnik v predlagani vsebini.
Med društvi in organizacijami, ki se prijavljajo
na ta razpis o sofinanciranju programov
drugih društev in organizacij v Občini Radlje
ob Dravi, je precej razlik, saj so med njimi

društva in organizacije, ki v okviru svoje
dejavnosti ustvarjajo dohodek, s tem
pa postavljajo društva, ki te možnosti
nimajo, v neenakopraven položaj. Odbor
za negospodarstvo, družbene dejavnosti in
javne službe negospodarstva je zato že v letu
2007 predlagal, da se pravilnik spremeni, in
sicer tako, da društva in organizacije, ki se
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, ne morejo
kandidirati na javnem razpisu. Občinski svet
Občine Radlje ob Dravi je sprejel Pravilnik
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju programov drugih društev
in organizacij v Občini Radlje ob Dravi v
predlagani vsebini.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na
svoji 19. redni seji, dne 11. 2. 2013, s sklepom
razrešil Danico Kotnik in Ivana Konečnika z
mesta člana Odbora za negospodarstvo,
družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva,
Odbora
za
lokalno
samoupravo in sodelovanje med občinami
ter Statutarno-pravne komisije. Občinski
svet Občine Radlje ob Dravi je imenoval
naslednje nove člane, in sicer: Eriko Luzar za
članico Odbora za negospodarstvo, družbene
dejavnosti in javne službe negospodarstva,
Petra Starca za člana Odbora za lokalno
samoupravo in sodelovanje med občinami in
Roberta Potnika za člana Statutarno-pravne
komisije.
Darji Krecenbaher in Marjanu Strmšniku
je prenehaločlanstvo v Nadzornem odboru
Občine Radlje ob Dravi, zato je Občinski svet
Občine Radlje ob Dravi imenoval nova člana,
in sicer, Izidorja Krebsa in Draga Luknerja.
Svetnice in svetniki so na koncu sprejeli
Zaključni račun Proračuna Občine Radlje ob
Dravi za leto 2012, v predlagani vsebini.

Občina Radlje ob Dravi

Na spletni strani Občine Radlje ob Dravi
je objavljen Razpis za podelitev občinskih
priznanj v letu 2013.
Za leto 2013 se razpišejo naslednja občinska
priznanja:
• 1 NAGRADA Občine Radlje ob Dravi,
• največ 5 PLAKET Občine Radlje ob Dravi.
Nagrada Občine Radlje ob Dravi se podeli
občanom, pravnim in civilnopravnim
osebam za velike dosežke pri razvoju Občine
Radlje ob Dravi ki so rezlutat večletnega
delo in rezultate na gospodarskem ali
družbenem področju.
Plaketa Občine Radlje ob Dravi se podeli
občanom, pravnim in civilnopravnim
osebam za pomembne uspehe pri razvoju
Občine Radlje ob Dravi, na kateremkoli
področju življenja.
Pobude se vlagajo do vključno 23. maja
2013, ki je zadnji dan za vložitev pobude
osebno ali priporočeno po pošti. Pobude se
vlagajo na naslov: Občina Radlje ob Dravi,
Komisija za občinska priznanja, Mariborska
7, Radlje ob Dravi.

Nagrajenci v letu 2012

BARVNO
FOTOKOPIRANJE!

Sporočamo vam, da smo razširili
ponudbo fotokopiranja. Odslej je
pri nas mogoče tudi barvno fotokopirati
po ugodnih konkurenčnih cenah!
Izkoristite priložnost in vabljeni v našo
“fotokopirnico”!
Marenberški MKC Radlje ob Dravi

BOWLING liga 2012/13

Bowling klub bajta je skupaj z Bowling
centrom bajta, z zadnjo tekmo 16. aprila
2013, zaključil izredno uspešno Bowling
ligo bajta 2012/13, ki je v rekreativno
tekmovalno aktivnost združila 12 ekip.
Če je na samem začetku starta lige v
novembru preteklega leta še kazalo, da
se ve, kdo so lahko zmagovalci ekipno
in posamezno, pa je iz tekme v tekmo
negotovost glede najboljših naraščala,
z njo pa tudi pozitivna napetost in
borbenost med tekmujočimi. Prav tako
je izredno porasla kakovost igre pri vseh
sodelujočih posameznikih in s tem tudi
v ekipah, tako da je negotovost glede
končnega izida naraščala prav do zadnjega
kola.
V tej prvi sezoni Bowling lige bajta je
sodelovalo 12 ekip iz regije, s skupaj
71 prijavljenimi tekmovalci. V šestih
mesecih je bilo od 66 dvobojev v 11-ih
kolih odigranih kar 64 dvobojev. Končno
zmago in s tem tudi veliki prehodni pokal
je osvojila ekipa BOWLING CENTRA
BAJTA, drugo mesto je zasedla ekipa
AVTO-KOČEVJE, tretje pa GOSTILNA
ERJAVC. Najboljšim so sledili (našteto
po končni uvrstitvi na lestvici) ULTRA
OKNO, PRIMALES, FRUMA, TSCHILTSCH,
ŠPORTNO DRUŠTVO VAS, REMOPLAST,
RELAX TURIZEM, HARMONIJA in
RINGLŠPIL. Najboljši posameznik lige je
Tomaž Holcman (GOSTILNA ERJAVC) s
skupaj 4178 doseženimi točkami, sledita
mu Jože Kozjak s 4167 in Branko Pinter
(oba Avto-Kočevje) s 4127 točkami. Na
zaključni prireditvi v petek, 19. aprila,
je veliki prehodni pokal in pokale prvim
trem ekipam in posameznikom na svečani
prireditvi podelil župan občine Radlje ob
Dravi, Alan Bukovnik. Pred tekmujočimi je
zdaj nekaj tednov počitnic, v septembru/
oktobru pa se prične nova sezona z Bowling
ligo bajta 2013/14, v katero vabimo tudi
nove ekipe. Vse informacije o tem, kako
se v ligo vključiti, dobite v Bowling klubu
bajta
(bowlingklubbajta@gmail.com).
Iskrene čestitke zmagovalcem in vsem
sodelujočim!
Jože Kozjak, vodja Bowling lige 2012/13

FUNDACIJA ZA ŠPORT

Občina Radlje ob Dravi je v mesecu novembru 2012 poslala na Fundacijo
za šport Vlogo na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov
v letih 2013, 2014 in 2015. V mesecu marcu tega leta smo prijeli s strani Fundacije za šport
Odločbo o dodelitvi sredstev v višini 10.340 EUR. Projekt »Investicija v nove športne površine
in pripadajoče opreme za razvijanje motoričnih sposobnosti predšolskih otrok« znaša v skupni
vrednosti 24.815,00 EUR in iz proračuna občine bo zagotovljenih 14.475,00 EUR. Izvedba
projekta bo v letu 2013.
Pri projektu bodo postavljene tri kompozicije opreme za razvoj motoričnih sposobnosti
predšolskih otrok na treh območjih.Da pa se bo oprema lahko postavila bomo izvedli varnostne
površine, gradbeni del, na vseh lokacijah in s tem omogočili varne površine za najmlajše.
Lokacije kompozicij:
Zap. št.

LOKACIJA OPREME

PARCELNA ŠTEVILKA

KATASTRSKA OBČINA

1.

Športno rekreacijsko območje Radlje ob Dravi

35/3

Dobrava

2.

Podružnična šola na Remšniku

409/12

Remšnik

3.

Igrišče v Vuhredu

154/3

Vuhred

»Izvedbo programa bo omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.«

4. 5. 2013 KARAOKE MMKC OB 21. URI

Rad poješ? Se želiš s petjem pokazati v družbi in se hkrati noro zabavati? Potem so pravi naslov
zate Karaoke MMKC!
Dogodek bo popestril sobotni večer, odvijal pa se bo v MMKC Radlje ob Dravi od 21. ure naprej.
Nikar ne zamudi te priložnosti za zabavo, zato se dogodka zagotovo udeležite!

6. 5. 2013 KUHARSKI POPOLDAN OB 19. URI

Marenberški MKC Radlje. Kuhajmo skupaj. Kaj se lahko naučimo o kuhanju drug od drugega?
Spoznajmo načine kuhanja različnih ljudi. Morda pa izvemo kaj novega. Vabljeni na delavnico,
kjer bo dišalo po najrazličnejših jedeh.

8. 5. 2013 MOCIS OB 20. URI

Marenberški MKC Radlje. Razgibajmo življenje z učenjem. Delavnice v okviru tega programa se
bodo izvajale v sodelovanju z MOCIS- om.

10. 5. 2013 FILMSKI VEČER OB 21. URI

Vesna je črno-beli slovenski film Františka Čapa iz leta 1953. Romantično komedijo si je
premierno ogledalo skoraj 95.000 gledalcev in sodi med najbolj gledane slovenske filme.
Dogaja se v Ljubljani in na letališču v Ljubljani (ob današnji Letališki cesti). Film Vesna je ena
izmed prvih slovenskih komedij, ki med svojimi sodobniki, večinoma vojnimi filmi, izstopa po
lahkotni tematiki. Vabljeni na ogled filma!

DELAVNICE V MMKC, VSE DELAVNICE SE PRIČNEJO OB 17. URI
datum

dogodek

Petek 3.maj

Vaza za travniško cvetje

Sobota 4.maj

mladinske delavnice

Nedelja 5.maj

Stojalo za dežnike

Ponedeljek 6.maj

Svečnik

Torek 7.maj

Škatlica za nakit

Sreda 8.maj

Tabla za ličila

četrtek 9.maj

Tiskanje z rolico papirja

Vabljeni vsi člani in nečlani, da se DPM Dravska dolina pridružite
na izletu po Notranjsko-kraški regiji.

Izlet bo v soboto 18. maja!

Ogledali si bomo: VOJAŠKI PARK PIVKA, KMETIJO ŠTJEFANOVI (reja mini goveda Dexter in
ostalih »mini« živali) okrepčali se bomo z enolončnico, SLOVENSKE BENETKE – VIPAVA (ogled
mesta in številnih izvirov), VIPAVSKA VINOTEKA (pokušina vipavskih vin in vipavski narezek)
Cena izleta je 35,00 € in vključuje: vse ogledne točke, vstopnine, enolončnico narezek
vipavskih dobrot, pokušina 3 vrst vin, vodenje (vodič/dan) prevoz.
Za prijave in vse dodatne informacije vam je na voljo predesednik društva
na telefonski številki 031 701 514 (Jani).
Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

