
Novičke Občine Radlje ob Dravi • št. 38 • oktober 2015

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

PREVZEM PRIZNANJA 
V sredo, 14. oktobra, je 
župan mag. Alan Bukovnik od 
predstavnikov Entente Florale 
Slovenija v Žalcu prevzel srebrno 
priznanje, ki so ga Radlje ob 
Dravi osvojile letos junija na 
mednarodnem ocenjevanju kraja.
To priznanje nam je v velik 
ponos, predvsem pa v spodbudo, 
saj je mednarodna komisija 
potrdila, da smo na pravi poti na področju turizma in urejenosti 
kraja. Če smo pred desetletjem samo opazovali kraje v Sloveniji, 
kako dobivajo mednarodna priznanja o urejenosti kraja, lahko danes 
s ponosom povemo, da smo tudi mi med kraji v Evropi, ki sodijo v 
sam vrh po urejenosti in krajev z vizijo. Z gotovostjo lahko trdimo, 
da bomo v tem tempu tudi nadaljevali, pred nami je finančna 
perspektiva 2014–2020 in obilo priložnosti za evropska sredstva. 
Še enkrat in ponovno izrekamo zahvalo vsem, ki se trudite predstaviti 
naš kraj v najlepši luči. Občina Radlje ob Dravi

KOMUNALNI PRISPEVEK 
Občina Radlje ob Dravi je pričela z izdajo odločb o odmeri 
komunalnega prispevka za priključitev objektov na primarni 
kanalizacijski vod in čistilno napravo. Zavezanci ste bili z višino 
komunalnega prispevka že seznanjeni na podlagi prejetih 
informativnih izračunov. 
Ponovno vas obveščamo, da imate vsi zavezanci na podlagi 
veljavnega Odloka o komunalnem prispevku v Občini Radlje 
ob Dravi možnost obročnega odplačevanja, vendar tako, da je 
celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v enem letu od 
pravnomočne odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. 
V kolikor želite komunalni prispevek poravnati obročno, vas 
pozivamo, da na Občino Radlje ob Dravi v 15 dneh od vročitve 
odločbe naslovite vlogo za obročno odplačilo komunalnega 
prispevka, v kateri navedite tudi želeno število obrokov. 
Vlogo za obročno odplačilo najdete na spletni strani občine,  
www.radlje.si/obrazci.
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OBISK MINISTRICE ZA 
KULTURO 
Ministrica za kulturo mag. Julijana 
Bizjak Mlakar je v okviru delovnega 
obiska koroških občin v petek, 
16. oktobra 2015, obiskala tudi 
Radlje ob Dravi. Župan mag. Alan 
Bukovnik jo se sprejel v Dvorcu 
Radlje ob Dravi, kjer ji je predstavil 
dosedanja vlaganja v kulturo v občini Radlje ob Dravi, v  obdobju 
2003–2015. Višina vseh vloženih sredstev je  preko 1.8 milijona evrov. 
Predstavil ji je načrte za prihodnost glede knjižnice in galerije v Radljah, 
ureditve kulturnih spomenikov, muzeja in Dvorca v Radljah.

Ministrica je pohvalila naša prizadevanja za ohranjanje kulturne 
dediščine in razvoja kulture nasploh.
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MEDNARODNO  
ZBOROVSKO TEKMOVANJE
Aglaje se 28. oktobra odpravljamo 
v Prago na PRAGA CANTAT 2015 
– 29. mednarodno zborovsko 
tekmovanje, ki traja od 29. 10. 
do 1. 11. 2015. Na tekmovanju 
se bodo poleg nas predstavili 
še zbori iz Avstrije, Hrvaške, 
Češke, Danske, Nemčije, Indonezije, Irske, Latvije, Litve, Norveške, 
Slovenije in Slovaške. Naš zbor se bo pomeril v ženski kategoriji. Na 
podlagi kakovosti izvedbe bo žirija zborom v posameznih kategorijah 
podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja ter imenovala zmagovalca 
kategorije. Prav tako bo žirija določila zbore, ki bodo tekmovali za 
Grand Prix tekmovanja 2015. Aglaje se na tekmovanje izven Slovenije 
odpravljamo prvič in upamo, da se domov vrnemo vesele in zadovoljne. 
Hvala vsem, ki nam stojite ob strani. Držite pesti. J

Dekliški pevski zbor Aglaja z zborovodkinjo Kerstin Vuga

POČITNIŠKI IZLET
Člani DPM Radlje otroke, starše 
in družine vabimo na organiziran 
počitniški izlet, ki bo v sredo, 28. 
oktobra 2015, ob 9. uri.
Zberemo se na avtobusni postaji 
pri OŠ Radlje in se odpravimo 
v Mini živalski vrt v Slovenskih 
Konjicah in v Bumbar park v 
Mariboru. Predviden povratek v 
Radlje je med 17. in 18. uro.

Za otroke do 7. leta starosti je obvezno spremstvo odrasle osebe. Prehrana 
je iz nahrbtnika. Informacije pri organizatorju: Društvo prijateljev mladine 
Radlje: Vojko (070-820-288), Slavica (041-489-348).

Prijave zbiramo do zasedbe mest na avtobusu: v OŠ Radlje pri Milki Lunič, 
v Knjižnici Radlje ali v MKC Radlje. 

Otroci, starši, družine … člani DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE Radlje se 
veselimo druženja z vami!



AKTIVNOSTI V MMKC-JU
22. 10. 2015, 
ČETRTEK

9.00 MEDGENERACIJSKA  ČAJANKA – ŠPORT 
IN REKREACIJA 

Šport v najširšem pomenu je biotična in socialna potreba, ki jo vsaka doba po svoje 
zaznamuje. Večina starejših ljudi in starostnikov želi v starosti kakovostno živeti in se 
starati počasi, zato vam bomo predstavili pomembnost fizičnih aktivnosti v starosti.

23. 10. 2015,  
PETEK

20.00 

21.00

LAČEN SI FUL DRUGAČEN 

KARAOKE

Vabimo vas, da si z nami pripravite prigrizek in začnete konec tedna brez kruljenja 
v želodcu. 

Si upaš priti na oder, prijeti mikrofon in zapeti? No … to je zdaj priložnost zate!
24. 10. 2015, 
SOBOTA

17.00 IZDELOVANJE MASK – NOČ ČAROVNIC Pridite in skupaj bomo ustvarili najbolj grozno masko. 

25. 10. 2015, 
NEDELJA

18.00 FILMSKI VEČER Prijetne večere si popestrite s filmom, dobro družbo in s slastnimi kokicami.

26. 10. 2015, 
PONEDELJEK

9.00 
 

17.00

RISANKE ZA NAJMLAJŠE 
 

JESENSKI PIKNIK

V času krompirjevih počitnic se bodo lahko naši najmlajši obiskovalci vsako jutro 
družili ob gledanju njihovih najljubših risanih junakov.  

Pridružite se nam in z nami zakurite ogenj, na katerem si bomo spekli jesenske 
dobrote (kostanji, krompir …).

27. 10. 2015,  
TOREK

9.00 

9.00 

11.00 

18.00 

19.00

RISANKE ZA NAJMLAJŠE 

IZDELAVA KREME ZA MASTNO KOŽO 

WII TURNIR 

MAFINI 

FILMSKI VEČER

V času krompirjevih počitnic se bodo lahko naši najmlajši obiskovalci vsako jutro 
družili ob gledanju njihovih najljubših risanih junakov.  

Na tokratni delavnici bomo izdelali kremo, ki je primerna za mastno kožo. Vabljeni!

Se rad/a družiš, zabavaš in tekmuješ? Potem preizkusi svoje sposobnosti na Wii 
turnirju.

Počitnice – pred filmom si privoščimo posladek in naredimo mafine z različnimi 
nadevi.  

Saj jih poznate. Prijetne večere, popestrene s filmom, v dobri družbi in s slastnimi 
kokicami.

28. 10. 2015,  
SREDA

9.00 

9.00 
 

11.00 

17.00

RISANKE ZA NAJMLAJŠE 

KUHARSKA DELAVNICA: KUSKUS 
 

YUGIOH TURNIR 

DRUŽENJE OB KOTLU

V času krompirjevih počitnic se bodo lahko naši najmlajši obiskovalci vsako jutro 
družili ob gledanju njihovih najljubših risanih junakov.  

Kuskus je po izdelavi in tudi načinu priprave podoben testeninam. Priprava je 
hitra in enostavna, z dodatkom različnih sestavin pa na preprost način ustvarjamo 
različne okuse in zelo raznolike jedi.

Iščete zdravo zabavo? Iščete pravo tekmovanje? Potem je Yu-Gi-Oh prava igra za 
vas. Pridružite se nam v sredo, kajti takrat je čas za DVOBOJ!

Si ljubitelj/ica enolončnic? Pred MKC-jem bomo zakurili pod kotli  in skuhali več 
vrst enolončnic za različne okuse.

Vabljeni, da se nam pridružite!
JZ ŠKTM

PARK NA 
JAVORNIKU 

Po izgradnji igrišča za otroke 
na Javorniku smo pričeli 
še aktivnosti z ureditvijo 
manjšega parka z urbano 
opremo, ki je v neposredni 
bližini igrišča. Pripravljena bo 
tudi t. i. visoka greda, ki bo 
namenjena vam, občankam 
in občanom, ki bi si želeli 
pridelati kakšno zelenjavo.
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