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Novičke Občine Radlje ob Dravi
UREJANJE POKOPALIŠČ V OBČINI RADLJE OB DRAVI

V letu 2009 je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejel Odlok o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju občine Radlje ob Dravi. V
njem so navedena pokopališča na območju občine in sicer:
• Pokopališče Radlje ob Dravi,
• pokopališče Remšnik z žarnim zidom in
• pokopališče Vuhred.
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radlje ob Dravi je
določeno, da so lokalne gospodarske javne službe obvezne in izbirne. Izbirne lokalne
gospodarske javne službe so določene s tem odlokom. Na območju Občine Radlje ob
Dravi se kot izbirna lokalna gospodarska javne služba opravlja dejavnost upravljanja
pokopališč, urejanje ter vzdrževanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna
dejavnost, ki obsega pogrebne storitve in oddajanje prostorov za grobove v najem.
Pod oblike zagotavljanja javnih služb spadata med drugimi režijski obrat in javno
podjetje.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je februarja 2010 z Odlokom o ustanovitvi
Režijskega obrata Občine Radlje ob Dravi, ustanovil režijski obrat kot nesamostojno
notranjo organizacijsko enoto v okviru občinske uprave Občine Radlje ob Dravi. Med
delovnimi področji režijskega obrata je navedeno tudi področje upravljanja, urejanja
in vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov.
Leta 2011 smo upravljanje pokopališč prenesli iz Javnega komunalnega podjetja
Radlje ob Dravi na režijski obrat Občine Radlje ob Dravi.
Občina se je zaradi prostorske stiske oz. pomanjkanja prostora odločila za širitev
pokopališča v Radljah ob Dravi. V sklopu širitve pokopališče infrastrukture smo
pristopili še k projektu izgradnje mrliške vežice na Sv. Antonu na Pohorju.
Širitev pokopališča v Radljah ob Dravi je bila možna severno od obstoječega objekta
mrliške vežice in nadstreška, ki se dotika vežice na zahodni fasadi in delno zahodno
od omenjenega nadstreška. Pridobili smo 16 žarnih niš v žarnem zidu, 4 navadne
grobove s ploščo za krstne pokope in 6 žarnih grobov.
Vse občanke in občane obveščamo, da je možen zakup grobov, in sicer žarnega
groba, žarne niše v žarnem zidu ali navadnega groba. Cena nakupa je 1.500,00
EUR z DDV—jem, ne glede na vrsto.
Za dodatne informacije smo vam na voljo, na tel. štev. 02 88 79 630 ali na elektronski
naslov: obcina.radlje@radlje.si.
Občina Radlje ob Dravi

PROSLAVA V POČASTITEV DNEVA
UPORA PROTI OKUPATORJU

V soboto, 27. aprila 2013, je bila pri spomeniku
padlim za svobodo pri Župankovi domačiji nad
Radljami proslava v počastitev dneva upora proti
okupatorju in borcem Lackovega odreda. Bila je
kratka in prijetna proslava s kulturnim programov,
v katerem so sodelovali člani mestnega pihalnega
orkestra Radlje ob Dravi, učenka Osnovne šole Radlje
ob Dravi in kulturni delavec iz Lovrenca na Pohorju.
Slavnostni govornik je bil župan Občine Radlje ob
Dravi tov. Alan Bukovnik. Nekaj spodbudnih besed
je podal tudi predsednik skupnosti borcev Lackovega
odreda tov. Ivan Vrhnjak – Ožo.
Kegljaška skupina društva invalidov Radlje ob Dravi,
pa je v petek, 19. aprila, v ta namen organizirala
tradicionalno srečanje ekip Velenje, Slovenj Gradec,
Maribor in Radlje ob Dravi.
Hvala vsem ki ste sodelovali in pomagali pri organizaciji
in izvedbi proslave, še posebej praporščakom,
kakor tudi vsem, ki podpirate vrednote narodno
osvobodilnega boja ter ste prišli na našo prireditev
in s tem izkazali vso spoštovanje do tega praznika.
Nikoli ne smemo pozabiti na dogodke, ki so nam jih
izborili naši očetje, dedki in babice, ampak naj bo to
dota za naše bodoče rodove.
Pa nasvidenje zopet prihodnje leto !
Predsednica krajevne organizacije združenja borcev
za vrednote NOB Radlje ob Dravi
Erika Luzar.

JAVNI RAZPIS

Občina Radlje ob Dravi je na spletni strani objavila
JAVNI RAZPIS za zbiranje vlog za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov za leto 2013.
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih
kulturnih programov in projektov na področjih:
• literatura in sodobna teoretična misel,
• likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
• glasba in ples,
• gledališče,
• arhivska in muzejska dejavnost,
• alternativna kultura,
• ljubiteljska dejavnost.
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati
s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 RADLJE
OB DRAVI, najkasneje do 10. junija 2013, do 12. ure.

DATUM

DOGODEK

četrtek, 16. maj

Zapestnica iz sponk ob 16.00

petek, 17. maj

filmski popoldan ob 16.00

ponedeljek, 20. maj

Čokoladni muffini ob 16.00

torek, 21. maj

Sadna kupa ob 16.00

sreda, 22. maj

igre na prostem ob 16.00

četrtek, 23. maj

Svečnik ob 16.00

SOBOTA, 18. 05. 2013, GLASBENI DOGODEK V MMKC-ju, ob 21.00

Predstavila se vam bo ALJA KRUŠIČ, ki je polfinalistka v oddaji
Slovenija ima talent. Vljudno vabljeni.
Dogodka se udeležite v čim večjem številu in tako izkažite
podporo obetajoči pevki
PONEDELJEK, 20. 5. 2013, LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE;
PALČEK PAVEL, OB 18.00

Vabimo vas, da si ogledate lutkovno predstavo, v kateri nas bo
Vilina popeljala v otroški svet, poln domišljij, igre in doživetij.
Predstava je namenjena otrokom med 4. in 10. letom starosti in
je BREZPLAČNA! Vabljeni!

AED V PGD RADLJE OB DRAVI

V lanskem letu smo izvedli akcijo za nakup novega AEDja (avtomatski eksterni defibrilator), ki je bila ob pomoči
Radeljčanov in donatorjev uspešno izpeljana.
V aprilu 2013 je naša nova pridobitev prišla tudi v naše prostore
in je nameščena v vozilu za tehnično posredovanje (prometne in
delovne nesreče) za posredovanje na območju celotne Upravne
enote Radlje ob Dravi.
AED se uporablja v primeru nenadnega srčnega zastoja ter
motnjah srčnega ritma. Za uporabo našega AED-ja je potreben
klic na Regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112.
V našem društvu imamo usposobljenih 18 bolničarjev, katere
smo s pomočjo dveh zdravstvenih delavcev (Mitje Čeha in
Gregorja Ternika, uslužbenca Zdravstveno reševalnega centra
Koroške) v preteklem tednu teoretično in praktično seznanili in
usposobili za delo z AED-jem.
Na koncu bi se vsem, ki so pripomogli k nakupu ter seznanitvi z
delom AED-ja v imenu PGD Radlje najlepše zahvalili.
Kogelnik Aleš, pomočnik poveljnika za prvo pomoč

SREDA, 22. 5. 2013, MOCIS OB 20.00

Marenberški MKC Radlje. Razgibajmo življenje z učenjem.
Delavnice v okviru tega programa se bodo izvajale v sodelovanju
z MOCIS- om.
Petek, 24. 5. 2013, FILMSKI VEČER CVETJE V JESENI, OB 21.00

Cvetje v jeseni je slovenski celovečerni film režiserja in scenarista
Matjaža Klopčila, ki je bil posnet in premierno predvajan 21.
junija 1973. Zgodba temelji na istoimenski povesti slovenskega
pisatelja Ivana Tavčarja. Ljubezenska zgodba med Meto in
Janezom je odlično prikazana skozi film. Vabimo, da se nam
pridružite in si ga skupaj ogledamo.
25.5.2013 ROCK VEČER GLASBA 70-ih in 80-ih, OB 21.00

Abba, Boney M, Eagles, David Bowie, Srebrna krila, Plavi
orkestar, Novi fosili, Riblja čorba, Rolling stones, Pussycat ...
Se jih še spomnite? Tokratni večer bo posvečen glasbenim
legendam iz 60-ih, 70-ih, 80-ih in 90-ih let. Večer bo tematsko
obarvan tako glasbeno kot scensko zato pobrskajte po omarah
in prispevajte k celostni podobi večera. Vabljeni!

POZIV K UDELEŽBI NA 2.
TRADICIONALNI BOGRAČIJADI OB
1. OBLETNICI MARENBERŠKEGA MKC

Sporočamo vam, da bomo tudi letos pripravili tradicionalno
tekmovanje v kuhanju Bograča ob 1. obletnici Marenberškega
MKC, ki bo v soboto, 29. junij 2013, (zbor ekip ob 14.00,
začetek ob 15.00). V nadaljevanju vam navajamo vse potrebne
informacije, ki jih potrebujete za udeležbo in uspešno
izvedbo. Ekipa mora imeti vsaj 3 in največ 5 članov. Ekipa
je lahko kot društvo ali kot ekipa posameznikov. Maximalno
število ekip je 15.
PRIJAVNINA BO SIMBOLIČNA. PRIJAVE ZBIRAMO DO ČETRTKA,
27. junija 2013, oz. do zapolnitve mest, na številki 031 648
179 ali mailu: mkc.marenberski@gmail.com
PRIJAVNINA ZAJEMA: prostor za kuhanje, uporabo kotla za
kuho, mizo, kurišče, les, 0,8 kg svinjine, 0,8 kg govedine, 0,8
kg divjačine, zelenjavo po receptu, osnovne začimbe, 1 kg
kruha na ekipo, vreče za smeti in papirnate brisače.
Ostali pripomočki, ki si jih morate priskrbeti sami:»skrite«
začimbe, noži, deska za rezanje, plastične posode, zajemalka,
kuhalnica, sekira.
Ekipa Marenberškega MKC in MMLS

Lightbrush oz. svetlobni čopič

V okviru priprave na 9. regijsko fotografsko
razstavo pripravljamo fotografsko delavnico na
temo Lightbrush oz. svetlobni čopič. Delavnica bo
potekala v sredo, 22. maja 2013, s pričetkom ob 18.
uri, v prostorih MKC Radlje ob Dravi. Vsebina: Na tej delavnici se
bodo udeleženci seznanili z eno izmed najbolj kreativnih metod
osvetljevanja v fotografiji. Uporaba t.i. »svetlobnega čopiča«
nam omogoča predmete osvetliti na način, kot ga ne bi dosegli
z nobeno konvencionalno metodo osvetljevanja. Čar tega
načina osvetljevanja, za katerega ne potrebujemo nikakršne
drage svetlobne opreme, pa je v nepredvidljivosti in predvsem
v neponovljivosti posnetkov. Delavnica je praktično naravnana,
zato je zaželjeno, da imajo slušatelji svojo opremo (fotoaparat
in stojalo), v kolikor je nimajo, jo bomo na delavnici posodili.
Predavatelj: Tomo Jeseničnik, svobodni fotograf. Trajanje: tri
šolske ure. Komu je namenjena: Vsem ljubiteljskim fotografom,
tudi začetnikom. Stroški: Na delavnico je vstop prost. Informacije
in prijave: JSKD, Območna izpostava Radlje ob Dravi, e-pošta:
oi.radlje.ob.dravi@jskd.si, T: 02 88 79 180, GSM 031 208 823
ali na sedežu JSKD OI Radlje ob Dravi, Mariborska 7 (soba 415).
Soorganizatorja delavnice: MKC Radlje ob Dravi in Fotografsko
društvo ŠKLJOC Radlje ob Dravi.
Cvetka Miklavc,
koordiantorica Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Radlje ob Dravi

Vabilo

Vsi ljubitelji nogometa vabljeni na nogometno tekmo med NK Radlje ob Dravi in NK Fosilum Šentjur
pri Celju, ki bo v soboto, 18. 5. 2013, ob 19.uri na
stadionu Radlje ob Dravi.
NK Radlje ob Dravi

