
Izgradnja 
komunalne 
uredItve na 
HmelInI
Občina Radlje ob Dravi je pričela 
z izgradnjo komunalne ureditve 
stanovanjske gradnje na Hmelini.  Ob-
ravnavano območje se ureja z Odlo-
kom o zazidalnem načrtu stanovanjske 
gradnje na Hmelini v Radljah ob Dravi. 
Izgradnja komunalne infrastrukture bo 
omogočila priključitev individualnih 
stanovanjskih objektov. 
Investicija je sofinancirana  po Zakonu 
o financiranju občin (ZFO-1) s strani 
SVLR. Predmet sofinanciranja pa so 
gradbeno - obrtniška in instalacijska 
dela. V okviru tega se izvede  fekalna 
in meteorna kanalizacija, vodovod,  ja-
vna razsvetljava ter dostopna cesta z 
obojestranskim hodnikom za pešce. 

Občina Radlje ob Dravi

Na spletni strani občine je objavljen 
Poziv  za Evidentiranje kandidatov za 
imenovanje članov sveta območne iz-
postave JSKD. 
Vaše predloge pošljite na naslov: 
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, najkas-
neje do 14. 12. 2011 do 12.00 ure.
Samoupravna lokalna skupnost obliku-
je predloge tako, da k evidentiranju po-
zove društva, zveze kulturnih društev in 
posameznike s področja kulturnih deja-
vnosti, ki delujejo v posamezni samou-
pravni lokalni skupnosti.

Občina Radlje ob Dravi

Poštnina plačana pri 
Občini Radlje ob Dravi
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Seja Sveta kS Sv. 
anton na PoHorju
V torek, 29. novembra 2011, se je ses-
tal Svet KS Sv. Anton na Pohorju na svoji 
4. redni seji. Na seji, ki se je je udeležil 
tudi podžupan Robert Potnik, smo ob-
ravnavali realizacijo letošnjega plana, 
kjer je prioriteta izgradnja vodovoda do 
cerkve na Sv. Antonu. Ta investicija je 
nujna zaradi načrtovane gradnje mrliške 
vežice v našem kraju. V zvezi s tem je 
bilo povedano, da si je arhitektka lo-
kacijo že ogledala. Na osnovi tega ogleda 
in geodetskega posnetka, bo pripravila 
idejni osnutek, ki bo predstavljen kra-
janom. Sledila bo priprava ustrezne do-
kumentacije, za samo izvedbo pa se bo 
občina poskusila prijaviti na katerega 
od državnih razpisov. Podžupan je še 
povedal, da je za rekonstrukcijo ceste 
proti šoli že potrjen DIIP, predvidoma v 
januarja pa se bo občina prijavila na raz-
pis Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, sle-
dila bo izvedba. 

V nadaljevanju smo obravnavali tudi 
vzdrževanje cest v kraju, problematiko 
odvoza odpadkov, podžupan pa je po-
drobno razložil rebalans občinskega 
proračuna.
V planu dela, ki smo ga sprejeli za pri-
hodnje leto, so prioritete: nadaljevanje 
obnove notranjosti šole, širitev muze-
jske zbirke v mežnariji, javna razsvetl-

java, skrb za ohranitev društvenega in 
družabnega življenja v kraju.

Branko Kanop, predsednik Sveta KS Sv. 
Anton na Pohorju

reševanje S 
SeDežnice KAštivniK
Tokrat ni šlo zares, čeprav smo se dela 
lotili z vso resnostjo, ki jo takšna vaja 
zahteva. Pred začetkom smučarske se-
zone gorski reševalci namreč izvedemo 
vajo reševanja s sedežnic in gondol na 
smučiščih; po eni strani za pridobitev li-
cence, po drugi pa izvedbo zahtevajo tudi 
pravila, ki obvezujejo lastnike smučarskih 
naprav. Vajo je organiziralo Društvo GRS 
Maribor, v katero spada tudi reševalna 
skupina Radlje, k sodelovanju pa so bili 
povabljeni tudi reševalci sosednje posta-
je Društva GRS Koroške, ki bi bili aktivi-
rani kot sosednje društvo, če bi v prim-
eru nesreče potrebovali več reševalcev. 
Zbrali smo se na zgornji postaji sedežnice 
Kaštivnik ter po kratkem uvodu našega 
inštruktorja Vlada Leve izvedli us-
trezne manevre reševanja. Vajo smo vsi 
uspešno opravili, za spremembo nam je 
bilo naklonjeno tudi vreme, saj se je Po-
horje v nedeljo kopalo v soncu. Čeprav 
snega ni niti za vzorec, je smučarska se-
zona pred vrati, zato upoštevajte pravila 
na smučišču in s tem poskrbite in tudi 
za lastno varnost in za varnost drugih 
na smučišču. Obiščite tudi spletno stan 
www.grs-mb.si.

Katja Črešnik Rac
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vaBIlo
To nedeljo, 11. 12. 2011, ob 18.00 uri 
vas vabimo na ogled predstave 
godart – lIve
za gledališki abonma in izven, v orga-
nizaciji Kulturnega društva Radlje. V 
kolikor vstopnice še nimate, jo lahko 
rezervirate pri Ivanki, na telefonsko 
številko 070 874 746 ali pa uro pred 
predstavo na blagajni v avli Kulturnega 
doma Radlje.

godart – lIve SItI teater
igrata: Jure Godler, tilen Artač
Vas zanima, kako se obnašati na kon-
certu klasične glasbe? Bi radi izvedeli 
nekaj več o klasični operi in prisluhnili 
pravi operni primadoni? Ali si drznete 
prisluhniti, kako Beatli, Michael Jack-
son, Britney Spears ali Lady GaGa 
zvenijo na originalen klasičen način? 
Vse to in še mnogo več vam razkrije 
GodArt v svoji novi predstavi! “GodArt 
- live” je najnovejša predstava znane-
ga dinamičnega dua - pianista Jureta 
Godlerja in violončelista Tilna Artača, ki 
sta v širši javnosti poznana kot odlična 
komedijanta, imitatorja in glasbenika. 

zImSka lIga v malem 
nogometu 2011/12
Pred šestimi leti se je na pobudo odbora 
Medobčinske lige malega nogometa in 
Športne zveze Radlje porodila ideja o 
Zimski ligi malega nogometa. 
V letošnji sezoni organizatorja organizira-
ta že šestič zapored ligo, ki ima iz leta v 
leto več udeleženih ekip.
Po treh ligah v stari telovadnici OŠ Radlje 
(v letu 2010 je zaradi gradnje telovad-
nice liga potekala v telovadnici OŠ Muta) 
bo letošnja Zimska liga drugič v novi, 
čudoviti ŠPORTNI HIŠI RADLJE.
V sezoni 2011/2012 se bo ob sobotah za 
naslov prvaka Zimske lige potegovalo 17 

ekip iz celotnega območja Občine Radlje 
ob Dravi. Ekipe so razdeljene v dve sku-
pini in bodo igrale po sistemu vsak z vsa-
kim, do finalnega turnirja.
Celoten razpored Zimske lige v malem 
nogometu 2011/12 in rezultate posa-
meznik krogov si lahko ogledate na splet-
nih straneh:
www.radlje.com/szr/ in http://users.vol-
ja.net/brcliga/.
Športna zveza Radlje ob Dravi in 
Medobčinska liga v malem nogometu 
vas vabita, da si zanimive dvoboje ogle-
date v čim večjem številu.
vabljeni!

Sekretar šZR: Bojan Kus

“razgIBaj Se”
SkuPaj z namI
Društvo za šport in rek-
reacijo - Razgibaj se je 
z oktobrom začelo iz-
vajati skupinsko vadbo 
v Radljah ob Dravi. 
Ta poteka vsak pone-
deljek, ob 19. uri v ples-
ni dvorani Športne hiše Radlje in 
vsak četrtek, ob 19. uri v baletni dvorani 
Glasbene šole Radlje. V primeru večjega 
zanimanja bomo odprli tudi dodatne ter-
mine. 
Vedno bolj pomemben je namreč zdrav 
način življenja, k čemer poglavitno pri-
pomore tudi redna rekreacija. Tega se 
zavedamo tudi v društvu, zato skušamo 
vzpodbujati rekreacijo v naši regiji ter 
združevati posameznike, ki jih takšen 
način življenja zanima. 
Želimo si, da bi se naših storitev 
posluževalo čim večje število ljudi in bi 
tako skupaj lahko poskrbeli za svoje do-
bro počutje in zdrav način življenja. 
Društvo za šport in rekreacijo - Razgibaj se 
je novoustanovljeno društvo s sedežem 
v Radljah ob Dravi, katerega namen je 
organizacija športnih in rekreativnih de-
javnosti.  V te namene poleg skupinske 
vadbe organiziramo še tečaje plavanja, v 
zimskem času pa tudi tečaje deskanja na 
snegu.
Več informacij o društvu najdete na naši 
spletni strani (www.razgibaj-se.eu).

Predsednica društva, 
tjaša Havnik

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Radlje ob Dravi 

vabi, da se prijavite na FOTOGRAFSKI 
RAZPIS ZA 7. REGIJSKO 

FOTOGRAFSKO RAZSTAVO koroških 
ljubiteljskih fotografov.

Čas imate samo še ta teden, saj je rok 
za dostavo del petek,  9. 12. 2011.

vabljeni!

zImSka vaS za hostlom v Radljah ob 
Dravi bo s člani Društva prijateljev mla-
dine Radlje (DPM Radlje) bodo pomag-
ali vsem otrokom, ki bodo na prazničnih 
stojnicah prodajali, podarjali in menjavali 
novoletna darila. 
Sobota, 10. 12. 2011, od 10. do 12. ure
Novoletni bazar bodo pripravili otroci 
Vrtca Radlje in njihove vzgojiteljice. 
Prav tako nam bo zaigral Mestni pihalni 
orkester Radlje ob Dravi. 
Petek, 16. 12. 2011, od 16. do 18. ure 
Za čarobnost tega večera bosta poskrbe-
la pevska zbora Osnovne šole Radlje ob 
Dravi, pod vodstvom gospe Simone Svan-
jak. Morda se srečamo tudi z dedkom 
Mrazom.  
Sobota, 17. 12. 2011, od 10. do 12. ure
Delavnica pod vodstvom Gretke Verdnik: 
izdelovali bomo lučke. Potrebuješ koza-
rec za vlaganje in servieto, nekaj jih bo 
tudi na stojnici.
nedelja, 18. 12. 2011, ob 16. uri
Pohod z lučkami do Doma Hmelina. 
Zberemo se v Zimski vasi, kjer se nam 
bo pridružil tudi dedek mraz in njegove 
Snežinke. V domu bodo člani DPM Radlje 
vsem podarili igrico Žogica Nogica. 

DPM Radlje, 
Sabina ternik

BOžiČnO-nOvOLetni 
KOnceRt MPO 

Vabimo vas na Božično-novoletni 
koncert, ki bo 25. 12. 2011 ob 19.00 

uri v veliki dvorani Kulturnega doma v 
Radljah ob Dravi.   

MPO Radlje
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