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MARENBERŠKI MKC
RADLJE OB DRAVI VABI

na 3. obletnico delovanja MKC-ja, ki bo 13. 6. 2015,
s pričetkom ob 15. uri. Na obletnici bo tradicionalna
bogračijada, ki jo organizira Marenberški mladinski lokalni
svet. Po izboru strokovne komisije čaka najboljše 3 ekipe
nagrada. Ker vemo, da zna biti kuhanje bograča naporno,
smo poskrbeli tudi za pestro ponudbo brezalkoholnih pijač,
piva, koktejlov … Po končani bogračijadi sledi zabava s
skupino Help! A Beatles Tribute.
Mladinski kulturni center vam ob svoji 3. obletnici pripravlja
še marsikaj zanimivega, zato tudi če ne boste sodelovali na
bogračijadi, pridite pogledat, kaj vse smo vam pripravili.
Informacije in prijave za bogračijado: 031 283 418 – Jan
(MMLS) ali e-pošta: jan.sredensek@gmail.com
MKC in MMLS

POHOD PO VODNI UČNI POTI

KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED vas vabi na tradicionalni
pohod po VODNI UČNI POTI, ki bo v nedeljo, 31. 5. 2015,
ob 15. uri.
Zbirališče je pri izlivu Vuhreščice. V primeru dežja bo pohod
7. 6. 2015. Veselimo se vaše udeležbe.
KS Vuhred

Muzejske delavnice za otroke

PREDMET NA PREDMET,ZBIRKA

KOLESARJENJE

Kulturno društvo Remšnik organizira KOLESARJENJE V OKVIRU POKALA
REKREATIVCEV Od Erjavca do Landfrida 2015.
KDAJ? V soboto, 30. maja 2015, ob 10. uri pri Gostišču Erjavc na Vasi.
Prijave udeležencev do 9.45.
Veselimo se kolesarskega druženja z vami, zato pripravite »bicikle«. SE VIDIMO!
KD Remšnik

ZLATO PRIZNANJE OTROŠKEMU
ZBORU OŠ RADLJE

Med 14. in 22. majem je
potekalo šest koncertov 6.
Regijskega tekmovanja otroških
in mladinskih pevskih zborov. Na
Koroškem je bil v koncert v petek,
22. maja, v avli Druge OŠ Slovenj
Gradec. Udeležil se ga je tudi
Otroški pevski zbor Osnovne šole
Radlje ob Dravi z zborovodkinjo
Simono Svanjak. Pevke in pevci
so se predstavili z naslednjimi
pesmimi: VESELI RINGARAJA, OJ,
BOŽIME, ŠLA JE BOTRICA LISICA in GRAJSKI STRAH. Pripeli so si zlato priznanje,
dosegli pa so 83 točk. Regijsko tekmovanje je spremljala tričlanska komisija, v
sestavi: Damjan Močnik, Danica Pirečnik in Manja Gošnik Vovk.
Pevkam in pevcem z zborovodkinjo Simono Svanjak, ki so pridno in zagnano
vadili, iskreno čestitamo. Z zlatim priznanjem so si pridobili pravico predstavitve
na državnem tekmovanju v Zagorju ob Savi. Posebno priznanje pa je prejela tudi
skladateljica Tadeja Vulc, za skladbo – noviteto, ki je bila prvič izvedena na tem
tekmovanju.
Hkrati čestitamo tudi mladinskim pevskim zborom OŠ Radlje ob Dravi, Brezno,
Podvelka in Muta, ki so se uspešno predstavil na območni reviji pevskih zborov in
si pripeli dovoljenje, da se drugo leto udeležijo regijskega festivala Attacca.
Cvetka Miklavc, koordinatorica JSKD OI Radlje ob Dravi

KJE: Muzej Radlje ob Dravi,
dvorec Radlje
KDAJ: 30. maj 2015, ob 10:30
KDO: otroci med 4. in 12. letom
Udeleženci delavnice bodo spoznali, kaj je
muzejski predmet, kaj pomeni zbiranje in kaj
je zbirka. Ogledali si bomo zbirko več kot 2500
predmetov ljubiteljskega zbiratelja Ferdinarda
Leitingerja, ki je na način oglednega depoja
razstavljena v muzeju. Pogovorili se bomo,
kaj osnovnošolci danes zbirajo, ti bodo s seboj prinesli svoje »zbirke«, ustvarili bodo nov
izdelek za svojo zbirko in pripravili razstavo.
Vstopnina: 1,5 €.

www.kpm.si |

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

DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV V KEGLJANJU

V soboto, 16. maja 2015, se je v Novi Gorici,
v organizaciji ZŠIS - POK, odvijalo državno
prvenstvo invalidov v kegljanju. Izvajalec
prvenstva je bilo MDI Goriške. Tekmovalo se je
tako v ženski kot v moški konkurenci. Tekmovanje
je potekalo za kategorije K1, K2, K3, K4, K5 in KG.
Iz medobčinskega društva invalidov DRAVA Radlje
ob Dravi sta se na DP uvrstila naša člana Jožef
Prapotnik in Herman Karel, ki sta dosegla normo
za uvrstitev na DP na območnem tekmovanju, ki
je potekalo 11. 4. 2015 v Ravnah na Koroškem.

Naša člana sta se na državnem prvenstvu več
kot odlično odrezala, saj je Jožef Prapotnik s
523 podrtimi keglji, v kategoriji K4, osvojil
odlično 1. mesto in tako postal državni prvak
za leto 2015 v tej kategoriji.
Herman Karel pa se je s 564 podrtimi keglji,
v kategoriji K5, prav tako odlično odrezal in
zasedel 2. mesto ter tako postal državni vice
prvak za leto 2015 v svoji kategoriji.
V društvu smo na oba člana izjemno ponosni
in jima iz srca čestitamo za dosežena rezultata!

SEJA OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je v
ponedeljek, 18. 5. 2015, na 6. redni seji potrdil
poročila za leto 2014, in sicer:
- Medobčinskega redarstva in urada za pripravo
projektov,
- Medobčinskega inšpektorata Koroške,
- Javnega komunalnega podjetja Radlje ob
Dravi, d. o. o.,
- Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi in
- Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je na podlagi 26. člena Kodeksa
ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni
ravni, ki ga je Občinski svet Občine Radlje ob
Dravi sprejel na svoji 4. redni seji, izdala javni
poziv za evidentiranje kandidatov za člane
Častnega razsodišča za presojo skladnosti
ravnanja funkcionarjev. Člani častnega razsodišča
so uveljavljeni občani, ki uživajo visoko zaupanje
javnosti.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je imenoval
Častno razsodišče v sestavi:
- Maksimiljan Sušek, Radlje ob Dravi,
- Ivan Pečovnik, Radlje ob Dravi,
- Ljudmila Lunić, Radlje ob Dravi,
- Tadeja Vulc, Radlje ob Dravi,
- Alojz Erjavc, Radlje ob Dravi.

Zakon o občinskem redarstvu (ZORed, Uradni
list RS, štev. 139/06) ureja pristojnosti občine
za ustanovitev in organizacijo ter določitev
delovnega področja in nalog občinskega

redarstva ter med drugim tudi pogoje
za opravljanje nalog pooblaščenih oseb
občinskega redarstva. Da bi lahko občinsko
redarstvo izvajalo pooblastila, ki mu jih daje
ZORed, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
- Občine morajo sprejeti oziroma uskladiti
odloke občinskega redarstva.
- Sprejeti se mora občinski program varnosti.
- Ustanoviti je potrebno komisijo za oceno
zakonitosti in strokovnosti ravnanja
občinskega redarstva.
- Občinski redarji morajo biti ustrezno
strokovno usposobljeni in v predpisanem
roku opraviti obdobna izpopolnjevanja.
Občina Radlje ob Dravi ima izpolnjene vse
pogoje, razen sprejetega občinskega programa
varnosti, zato je Občinski svet Občine Radlje
ob Dravi sprejel Občinski program varnosti
Občine Radlje ob Dravi.
V nadaljevanju je Občinski svet Občine Radlje
ob Dravi sprejel Zaključni račun proračuna
Občine Radlje ob Dravi za leto 2014, v
predlagani vsebini, in potrdil premoženjsko
bilanco za leto 2014.
Nato je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi
sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Kanalizacija in čistilna naprava v predlagani
vsebini.
S spremembami in dopolnitvami tega odloka
se kot oblika za izvajanje gospodarskih javnih

POHOD PO GEOLOŠKI
TEMATSKI POTI
REMŠNIK–OBERHAAG

V nedeljo, 17. maja 2015, smo v Koroškem
pokrajinskem muzeju, Muzeju Radlje ob Dravi, skupaj
s KS Remšnik obeležili mednarodni dan muzejev
s pohodom po Geološki tematski poti Remšnik–
Oberhaag, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo. Prehodili
smo dobrih 8 km in si ogledali opuščen Rudnik Brezno
– Janičkov rov, kjer so kopali srebronosno svinčevo,
bakrovo in cinkovo rudo, Muzej mineralov Remšnik,
številne monolite (bloke kamnin) ob poti, kamnolom
in Muzej mineralov v Oberhaagu. Hvala za izjemno
zanimivo vodenje g. Zmagu Žoržu in g. Josefu Kolarju
iz Oberhaaga. Prav tako lepa hvala tudi vsem, ki ste se
udeležili pohoda in pripomogli k temu, da smo skupaj
preživeli čudovit dan ter se domov vrnili bogatejši za
lepote in raznovrstnosti mineralnega sveta.
Alenka Verdinek, Muzej Radlje ob Dravi

S športnimi pozdravi, Stanislav Pajtler,
predsednik MDI DRAVA Radlje ob Dravi

služb, ki jih na podlagi opisanih odlokov sedaj
izvaja režijski obrat Občine Radlje ob Dravi, določi
že ustanovljeno javno podjetje Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje, d. o. o. Na že obstoječe
javno podjetje, katerega edini ustanovitelj
je Občina Radlje ob Dravi, bodo tako s 1. 7.
2015 prešla vsa delovna področja, ki jih je do
sedaj pokrival režijski obrat, in vsi delavci, ki
so bili v režijskem obratu do sedaj zaposleni. S
spremembami in dopolnitvami odloka se tako
ukine režijski obrat občine Radlje ob Dravi. S
tako reorganizacijo bomo dosegli optimalnejšo
in racionalnejšo izvajanje gospodarskih javnih
služb v javnem podjetju, ki je bilo že ustanovljeno
za izvajanje obvezne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih
odpadnih voda. Javno podjetje bo tako po
sprejetih spremembah izvajalo vse obvezne
gospodarske javne službe in izbirne gospodarske
javne službe, ki jih je za občane Občine Radlje
ob Dravi do sedaj izvajala občina v organizacijski
obliki režijskega obrata.
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava
Radlje, d. o. o., je pripravilo gospodarski plan/
poslovni načrt javnega podjetja, ki ga je v
nadaljevanju občinski svet potrdil, prav tako
je potrdil tudi terminski plan prenosa izvajanja
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na
javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava
Radlje, d. o. o.
Občina Radlje ob Dravi

DELAVNICE V MMKC-JU

Cel teden že pridobivamo znanja na različnih delavnicah in uživamo na raznih
razstavah ter zeliščnih prireditvah, zato se tudi te zadnje dni nam pridružite še vi!
Četrtek, 28.5.2015 ob 18.00 v TD Vuhred
Petek, 29.5.2015 ob 18.00 v MMKC
Sobota, 30.5.2015 ob 18.00 v MMKC
Nedelja, 31.5.2015 ob 10.00 na terasi MMKC
Nedelja, 31.5.2015 ob 18.00 v MMKC

SPOZNAJMO LOKALNA ZELIŠČA
KUHANJE ZELIŠČNIH SIRUPOV
MEŠANJE ZELIŠČNIH SMOOTIJEV
ZAKLJUČNA PRIREDITEV TEDNA ZDRAVILNIH ZELIŠČ
FILMSKI POPOLDAN: KEKEC

Posebej vabljeni v nedeljo, 31.5.2015 ob 10.00 uri na zaključno prireditev s stojnicami, folklorno skupino OŠ Radlje ob Dravi pod mentorstvom Milke Lunić in Jane Krevh in osrednjim
dogajanjem, pa v družbi Sabine Topolovec, ki je soavtorica knjižnih uspešnic Uživajte v naravi
brez strahu pred klopi, Resnice in zmote o soncu ter knjig Ščepec rešitve in Ščepec vedenja.
Ponedeljek, 1.6.2015 ob 9.00 in 18.00
Torek, 2.6.2015 ob 9.00
Sreda, 3.6.2015 ob 9.00 in 18.00
Četrtek, 4.6.2015 ob 9.00
Četrtek, 4.6.2015 ob 18.00

POLETNA USTVARJALNA DELAVNICA
POHOD NA STARI GRAD
DELAVNICA: BEZEG NA 101 NAČIN
MEDGENERACIJSKI KLEPET OB KAVI IN ČAJU
ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU- KOMBINACIJA
GIBANJA, PREHRANE IN NAPREDNIH TRETMAJEV

Pridružite se nam v MMKC in z nami družabno preživite prosti čas!

