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SLOVENIA
GREEN

SREČANJE V HOSTLU

ZLATI
CERTIFIKAT
USO

Občina Radlje ob Dravi se je letos
pridružila 15 destinacijam, ki
so vstopile v pilotni nacionalni
program
za
pospeševanje
uvajanja trajnostnih poslovnih
modelov v turizmu, imenovan
Zelena shema slovenskega
turizma – SLOVENIA GREEN.
Shema se izvaja pod okriljem
javne agencije SPIRIT Slovenija.
Zelena shema slovenskega
turizma (ZSST) je celovito
zasnovan sistem za pospeševanje
razvoja trajnostnega turizma v
Sloveniji na vseh treh stebrih
trajnostnega razvoja: okoljskem,
družbenem in ekonomskem,
namenjen tako destinacijam kot
tudi posameznim turističnim
ponudnikom.

Center za proučevanje upravnopolitičnih procesov in institucij
pri Fakulteti za družbene vede
Univerze v Ljubljani je za občino
izvedel študijo Upravljavska
sposobnost Občine Radlje ob
Dravi (USO).

V soboto, 7. novembra, smo
se udeležili skrbno in prisrčno
pripravljenega srečanja krajank in
krajanov, starih nad 70 let. Vredno
si je bilo vzeti čas in poklepetati s
prijatelji in znanci, saj smo si imeli
veliko povedati. Z mnogimi se
med letom še pozdraviti nimamo
priložnosti, zato je takšno druženje
zelo dobrodošlo. Ob koncu so bila
izmenjana številna vabila, obljube,
dobre želje in upanje na snidenje
prihodnje leto.

Velja pa še omeniti, da je istočasno
to bilo tudi srečanje skupine
nekdanjih sošolcev, ki je letos
vstopila v krog Starejših krajank in
krajanov.
S hvaležnostjo Rdečemu križu in
Krajevni skupnosti Radlje ter vsem,
ki so dobrovoljno pomagali pri
izpeljavi dogodka.
Generacija 1945

Občina je po lestvici vseh
proučenih kazalnikov dosegla
visoko upravljavsko sposobnost
občine in tako prejela standard
kakovosti Zlati certifikat USO.
Upravljavsko sposobnost občine
so proučili in merili skozi štiri
skupine kazalnikov, in sicer:
• politični kazalci;

Župan mag. Alan Bukovnik je
v četrtek, 5. novembra, skupaj
z mag. Ariano B. Suhadolnik,
vodjo oddelka za raziskave in
razvoj v Slovenski turistični
organizaciji Slovenije, slovesno
podpisal Listino zelene politike
slovenskega turizma.
Občina Radlje ob Dravi

V sklopu projekta
Otrokom prijazno Unicefovo mesto
vas vabimo na ogled predstave

NOČEMO BITI DINOZAVRI
v izvedbi vzgojiteljic iz vrtca Brezno.
Predstava bo v sredo,
25. 11. 2015, ob 17. uri
v kinodvorani Radlje.

• ekonomski kazalci;
• upravno-organizacijski kazalci;
• kazalniki javnih storitev.
Certifikat je županu mag.
Alanu Bukovniku v četrtek, 5.
novembra, podelil predstojnik
CPUPI Fakultete za družbene
vede, red. prof. dr. Miro Haček.
Občina Radlje ob Dravi

ZAKLJUČEK IN ZAHVALA
Jesen je obarvala listje, vse je bilo
pripravljeno in slovesno, ko smo v
soboto, 24. oktobra 2014, na Sp.
Vižingi svojemu namenu predali
info točko na avtobusni postaji
in obnovljeno kuhinjo v domu
krajanov. Po tem je sledil kostanjev
piknik.

Za nami pa je zopet deloven teden,
ker se izvajajo zaključna dela na
fasadi, pred tem pa smo s pomočjo
krajank in krajanov zamenjali tudi
okna in vrata.
Zato naj bodo te besede namenjene
v zahvalo vam, ki ste s sodelovanjem,

delom in donacijami doprinesli, da
nam je skupaj v tolikšni meri uspelo
uresničiti želje in obnoviti mladinski
dom. Tako bodo tiste ure in dnevi,
ki jih preživimo skupaj, še lepši, ko
se srečamo na Havajih. Hvala vsem!
K-TD in ŠD HAVAJI

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

ABSOLUTNE ZMAGOVALKE REGIJSKEGA
TEKMOVANJA: RUSALKE
Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti pripravlja bienalna
regijska tekmovanja odraslih
pevskih zasedb. Na prvem,
izredno zanimivem, koncertu v
letu 2015, ki je bil v nedeljo, 8.
novembra, v Žalcu, se je med
malimi pevskimi skupinami,
moškimi, ženskimi in mešanimi
zbori predstavilo 15 zasedb od
Celja do Koroške. Med njimi so
bile zastopane tako skupine,
ki šele začenjajo svoj razvoj
na regijski ravni, pa tudi take,
ki že dosegajo državno raven.
S kakovostnimi nastopi nas
je prijetno presenetilo veliko
letošnjih debitantov. Slišali smo
tudi tri novitete (Kam hitiš od
avtorja Andreja Makorja ter
skladbi Dežniki in Miza ponuja od
avtorice Tadeje Vulc). Žirija, ki so
jo sestavljali Ambrož Čopi, Stojan
Kurent in Danica Pirečnik, je
podelila 3 zlata priznanja z odliko,
4 zlata priznanja in 8 srebrnih
priznanj.

perspektivni zborovodji sta prejela Samo
Jezovšek in Kerstin Vuga.
Tekmovanja se je udeležil tudi Ženski
pevski zbor Dominica nova iz Kulturnega
društva Radlje pod vodstvom Urške
Pečonik, ki je osvojil srebrno priznanje, za
doseženih 78 točk.
Vokalni kvartet Rusalke je za osvojenih
91,3 točk prejel zlato priznanje z odliko
ter:

Najuspešnejše zasedbe so bile
Vokalni kvartet Rusalke pod • priznanje za najboljšo vokalno skupino
tekmovanja,
umetniškim vodstvom Tadeje
Vulc, Dekliški zbor Aglaja pod • posebno priznanje za najboljšo izvedbo
vodstvom Kerstin Vuga (oboji
slovenske ljudske skladbe,
iz Kulturnega društva Radlje ob
Dravi) in Mešani zbor Collegium • posebno priznanje za izbiro programa
in
Vocale iz Celja, priznanje za

• priznanje
za
absolutne
zmagovalke tekmovanja.
Dekliški pevski zbor Aglaja je za
osvojenih 90,3 točk prav tako prejel
zlato priznanje z odliko ter tudi:
• priznanje za najboljši ženski zbor,
• priznanje za najboljšo izvedbo
sodobne slovenske skladbe od
leta 1985 do danes in
• priznanje za obetavno žensko
zasedbo.
Čestitke članicam vseh treh zasedb
in njihovim vodjem za vrhunsko
izvedbo zastavljenih programov.
Cvetka Miklavc, koordinatorica JSKD
OI Radlje ob Dravi

Info center

Upravne
zadeve?
Vsak kdaj
potrebuje
pomoč.
Obveščamo
vas,
da
v
Marenberškem
mladinskem
kulturnem
centru
deluje
informacijski center, kjer lahko
brezplačno dobite pomembne
obrazce Centra za socialno
delo, razne občinske obrazce
in nekaj davčnih obrazcev. V
kolikor potrebujete pomoč pri
izpolnjevanju, smo vam na voljo
za vse osnovne informacije in
napotke k pravemu upravnemu
organu.
V info centru pa niso na voljo
le obrazci, temveč tudi razne
informacije, ki so koristne za
vse generacije.
Mladi tukaj najdete ažurne
informacije MOVIT-a, Zavoda
za razvoj mobilnosti mladih,
Eurodesk info in mnoge
informacije o projektih, ki jih
razpisujejo razne mladinske
organizacije.

12. 11., ČETRTEK, ob 9.00

Medgeneracijska: Vsi si želimo dobrih odnosov

13. 11., PETEK, ob 19.00

S »prejico« ob čaju

14. 11., SOBOTA, ob 17.00

Še vedno vozim, vendar ne hodim

15. 11., NEDELJA, ob 18.00

Predstavitev nefiksa

16. 11., PONEDELJEK, ob 9.00

Polstenje copat (prijave v MMKC ali na tel. št. 030-304-624)

16. 11., PONEDELJEK, ob 18.00

Ustvarjanje iz naravnih materialov

17. 11., TOREK, ob 9.00

Polstenje copat

18. 11., SREDA, ob 9.00 in 18.00

Kuharska delavnica – Boršč

Za vse ostale pa so za
promocijo raznih idej tukaj
brošure, izveste lahko, kaj
potrebujete za včlanitev v
društvo upokojencev, Eurodesk
informacije o zaposlovanju in
informacije o raznih tečajih, ki
se odvijajo v bližini.

Kam torej po
informacije?
V MMKC!

