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ZAPORA CESTE 
Obveščamo vas, da bo zaradi 
prireditve Rad 'mam tek 2015 
začasna popolna zapora občinskih  
cest: 
-  Koroška cesta;
-  Hmelina;
-  Maistrova ulica–Hmelina–

Koroška cesta;
-  Maistrova ulica–Mariborska 

cesta–Obrtniška ulica;
-  Obrtniška ulica.

Za razumevanje se vam 
najlepše zahvaljujemo!

Občina Radlje ob Dravi

VABILO 
Ob prazniku Občine Radlje ob Dravi vas vabimo na slavnostno sejo 
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki bo v petek, 25. septembra 
2015, ob 18. uri v Športni hiši Radlje ob Dravi. 
Na slavnostni seji bodo podeljena  občinska priznanja za leto 2015. 
Po zaključku seje bo sledil koncert glasbene skupine Parni Valjak.
Vstop je prost, mogoč bo do zapolnitve mest v dvorani.
Vljudno vabljeni!

Občina Radlje ob Dravi

VABILO 
Občina Radlje ob Dravi, Razvoj – Finance Rado Furman, s. p., in 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Radlje ob Dravi vas vabijo na 
okroglo mizo, ki bo v četrtek, 24. 9. 2015, ob 18. uri v veliki dvorani 
MMKC-ja Radlje (Mariborska cesta 8a, Radlje ob Dravi).
Tema okrogle mize bo Nove finančne perspektive, predvsem v delu, 
ki je namenjen gospodarstvu, in njihove možnosti v našem okolju. 
Skupaj z vami želimo oblikovati razvojno partnerstvo za prihodnost. 
Vljudno vabljeni.

Občina Radlje ob Dravi
Občina Radlje ob Dravi je od 4. 
septembra do 6. septembra 2015 v 
Radljah ob Dravi gostila udeležence 
projekta Volitve, volilna udeležba 
in elektronske volitve (e-VOLITVE) 
na Programu Evropa za državljane. 
Udeleženci so bili iz dveh hrvaških 
občin, Čazme in Biograda na Moru, 
in tudi iz občin Podvelka ter Ribnica 
na Pohorju. 
V projektu smo poskušali ugotoviti, 
zakaj je udeležba na volitvah tako 
nizka in kako bi bilo v primeru 
elektronskih volitev. Ali bi 
elektronske volitve, torej e-volitve, 
to spremenile? Ali bi možnost 
oddaje glasu preko osebnega 
računalnika to spremenila? Ali si 
volivci želijo drugačnih volilnih 
kampanj? Ali je odnos politike do 
volivcev toliko moralno sporen, 
da je nastala vsesplošna politična 
apatija? Poskušali smo najti 
najpogostejše vzroke neudeležbe 

in volitve približati udeležencem 
in splošni javnosti. Ugotoviti smo 
želeli, kaj dejansko pomenijo volitve 
ter kakšne mehanizme potegnejo 
rezultati volitev.
V soboto se nam je na okrogli mizi 
pridružila tudi evropska poslanka 
Tanja Fajon, ki je aktivno sodelovala 
v točkah programa. 
Vsem društvom in Javnemu zavodu 
ŠKTM Radlje ob Dravi se iskreno 
zahvaljujemo za sodelovanje in 
pomoč pri izvedbi projekta.
Izvedba tega projekta se prijavlja 
na financiranje s strani Evropske 
komisije. Vsebina publikacije 
(komunikacije) je izključno 
odgovornost avtorja in v nobenem 
primeru ne predstavlja stališč 
Evropske komisije. 
»With the support of the Europe 
for Citizens programme of the 
European Union.«

Občina Radlje ob Dravi

NADZOR NAD LOČEVANJEM 
KOMUNALNIH ODPADKOV

št. 27/2011) za ne ločevanje oz. 
za nepravilno odlaganje odpadkov 
določa tudi globe, in sicer za fizično 
osebo 300 EUR, za pravno osebo 
800 EUR, za odgovorno osebo 
pravne osebe in za samostojnega 
podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, pa 400 EUR. 
V izogib izrekanju glob apeliramo 
na vse občane Občine Radlje ob 
Dravi, da je odpadke potrebno 
ločevati oz. jih odlagati pravilno, 
saj bodo akcije tovrstnega nadzora 
postale stalnica v delovanju 
Medobčinskega inšpektorata 
Koroške.

Medobčinski inšpektorat Koroške

V sodelovanju z Javnim 
komunalnim podjetjem Radlje 
ob Dravi, d. o. o., smo pričeli s 
terenskim izvajanjem nadzora 
nad ločevanjem komunalnih 
odpadkov. Občane Občine Radlje 
ob Dravi pozivamo k doslednemu 
ločevanju odpadkov (suha, mokra 
in biološko razgradljiva frakcija), 
saj smo pri izvedenem nadzoru 
ugotovili, da se komunalni odpadki 
slabo ločujejo! Odlok o načinu 
opravljanja gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Koroški regiji (Ur. list RS, 
št. 85/2011, MUV, št. 22/2011, 
Uradno glasilo slovenskih občin, 



  
  

 

 

 

 

                                                                                                      
                         Z roko v roki skupaj v svetovni dan                         
                                                                 Alzheimerjeve bolezni … 

 

Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni Dom Hmelina organizira 

 

SPREHOD ZA SPOMIN, 

ki bo v ponedeljek, 21. septembra  

ob 9.30 uri.  

 

 

Dobili se bomo pred Domom Hmelina, se nato skupaj sprehodili do 
centra Radelj, kjer se bomo ob stojnicah družili, si izmenjali 

izkušnje, mnenja ter se seznanili z boleznijo demenca. 

 
Vabimo vas, da se nam pridružite pri sprehodu ali na stojnicah v 

centru Radelj, kjer bodo potekale meritve pulza, krvnega tlaka in 
krvnega sladkorja. 

 

Veselimo se druženja z vami! 

OBVESTILO
Spoštovane občanke in občani!
Obveščamo vas, da lahko v Večnamenski dvorani v Vuhredu koristite proste termine 
za vadbo (rekreacija, košarka, namizni tenis, badminton …). Prijave zbiramo do 21. 
9. 2015 na telefonski številki 041-604-029 (Metka Erjavec).

Krajevna skupnost Vuhred


