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DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
V četrtek, 10. 8. 2017, sem se glede dogovora
za razvoj regij oglasil še na Ministrstvu za okolje
RS, in sicer pri gen. direktorju Direktorata za
vode in investicije, gospodu Leonu Behinu.
Po izmenjavi argumentov za in proti sva se
strinjala, da moramo v občinah v Koroški

CUDV
ČRNA
Skupaj s predstavniki Ministrstva za delo,

družino, socialne zadeve in enake možnosti
smo v Radljah ob Dravi gostili direktorico CUDV
Črna, gospo Daljo Pečovnik. Na obisku smo jih
seznanili z našim napredkom pri zagotavljanju
prostorskih pogojev v Sokolskem domu za
varstveno delovni center in bivalno enoto v
neposredni bližini.
Občina Radlje ob Dravi je že pridobila
gradbeno dovoljenje za obnovo Sokolskega

RAZVOJ
TURIZMA
Ko smo pred sedmimi leti v Občini Radlje ob
Dravi sprejeli strategijo razvoja občine do
leta 2025, so občanke in občani med glavne
potenciale občine napisali razvoj turizma. Med
ključne izzive na področju razvoja turizma so
dodali organizacijo mednarodnih dogodkov.
Naša naloga je, da v Radlje pripeljemo dogodke
oziroma festivale.
Učili smo se pri najboljših - pri naših prijateljih
v Biogradu na Moru, kateri so v preteklosti
organizirali vrhunske mednarodne dogodke (2
x svetovno srečanje Harley Davidson v zadnjih
petih letih, ki sta gostili preko 15.000 motorjev;
svetovno prvenstvo v oranju ...).
Počasi, ampak vztrajno postajajo Radlje ob
Dravi znane tako v Sloveniji kot tujini kot
festivalsko mesto. Na dobri poti smo, da v
nekaj letih postanemo pravo festivalsko mesto
in s festivalskim turizmom upravičimo vlaganja
v turistično infrastrukturo.
Zagotovo nam ne bi uspelo brez odličnih
partnerjev oz. organizatorjev festivalov.
SUMMER FEST RADLJE 2017.

regiji natančno slediti navodilom za izvajanje
projektov iz 6. prednostne osi, ki govorijo
o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, saj
bodo projekti morali biti izvedeni v skladu s
kohezijskimi pravili EU.
Verjamem, da bo na Koroškem več občin
lahko črpalo evropska kohezijska sredstva za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda, le skupaj
bo treba stopiti in natančno proučiti navodila.

Sedaj mi ostane še obisk na Ministrstvu za
infrastrukturo RS, da še tam preverim, kaj so
imeli v mislih, ko so zapisali, da bomo lahko iz
sredstev Dogovora za razvoj regij (kohezijske
politike) črpali sredstva iz 4. prednostne osi
(kolesarske steze) in 7. prednostne osi (državne
ceste).
Župan Občine Radlje ob Dravi
Mag. Alan BUKOVNIK

doma in odločbo LAS MDD pogodbeno
partnerstvo o dodelitvi evropskih sredstev za
obnovo Sokolskega doma, katerega obnova naj
bi se začela po predvidevanjih letos jeseni. V
pridobivanju je gradbeno dovoljenje za gradnjo
bivalne enote, začetek gradnje pa je odvisen
od dogovora na ministrstvu z vsemi tremi
lokacijami na Koroškem. V Radljah ob Dravi
smo pripravljeni in z veseljem pričakujemo
nove institucije v naši občini.
Občina Radlje ob Dravi

HVALA.
•

ZAVOD ŠTUK, MARIBOR

•

MARENBERŠKI MLADINSKI LOKALNI SVET

•

ŠKTM JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT TURIZEM
KULTURO IN MLADINO

Hvala tudi vsem ostalim, ki so pomagali pri
organizaciji, ter obiskovalcem, ki ste naredili
naš skupni festival tako odličen.
VELIKA HVALA tudi vsem občankam in
občanom, ki skupaj z nami izkažete gostoljubje
vsem obiskovalcem ter tako vsako leto našo
občino močneje zarišemo med turistične
destinacije v Sloveniji, ki so vredne obiska in so
poznane po velikem gostoljubju.
RAD MAM RADLJE
Župan Občine Radlje ob Dravi
Mag. Alan BUKOVNIK

MLADI BRALCI
IN POČITALCI!
Približuje se konec počitnic in s tem tudi
konec počitniške bralne akcije POČITALCI =
POČITNIŠKI BRALCI. Še vedno je čas, da se nam
pridružite in preberete 2 knjigi – postanete
počitalec, ali pa nadaljujete in preberete
skupno 6 knjig in postanete NAJpočitalec.
Knjige z vsemi navodili dobite v svoji najbližji
knjižnici – enoti Knjižnice Radlje. Seveda so vsi
počitalci nagrajeni, donatorji pa so omogočili
še dodatne nagrade, katerih dobitnike bomo
izžrebali na zaključni prireditvi.
Zaključna zabava za vse bralce, počitalce in
najpočitalce bo v soboto, 2. septembra 2017,
ob 10. uri v Knjižnici Radlje. Na prireditev
smo povabili vsem bralcem znanega gosta, ki
bo poskrbel za zabavno vzdušje ter pomagal
izžrebati dobitnike nagrad. Na zabavo ste
vljudno vabljeni in dobrodošli vsi, čeprav
niste sodelovali v bralni akciji. Mogoče pa
vas navdušimo za sodelovanje v naslednjih
počitnicah.
Slavica POTNIK
Direktorica KNJIŽNICE RADLJE OB DRAVI

AKTIVNE POLETNE
POČITNICE V MMKC
Letos je v Marenberškem mladinskem
kulturnem centru zaživel Večgeneracijski
center - Dogaja se! Center aktivnosti Koroške,
ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
RS ter Evropska unija iz sredstev Evropskega
socialnega sklada.
S pomočjo omenjenega projekta smo otrokom
letos prvič omogočili brezplačno varstvo, polno
zabave in prijateljskih druženj, ki je otrokom
poleg aktivnega preživljanja prostega časa
omogočilo tudi pridobivanje najrazličnejših
znanj, izkušenj in spretnosti.
Monika Mithans, vodja projekta

TEDENSKI PROGRAM V MMKC
DATUM

URA

AKTIVNOST

Četrtek, 17. 8. 2017

09.00

Vseživljenjsko učenje: čajanka

Petek, 18. 8. 2017

21.00

Križanje mnenj

Sobota, 19. 8. 2017

20.00

Kuhajmo z mladimi

16.00

Družabna nedelja

19.00

Filmski popoldan

09.00

Pravljica

09.00

Druženje s kosmatinci :
Ogled Konjeniškega in kinološkega društva Radlje ob
Dravi

19.00

Finančne kompetence

Sreda, 23. 8. 2017

09.00

Kuharska delavnica: testenine

Četrtek, 24. 8. 2017

09.00

Vseživljenjsko učenje: čajanka

Petek, 25. 8. 2017

21.00

Križanje mnenj

Sobota, 26. 8. 2017

20.00

Kuhajmo z mladimi

Nedelja, 27. 8. 2017

19.00

Filmski popoldan

Ponedeljek, 28.8. 2017

09.00

Pravljica o drugačnosti

Torek, 29. 8. 2017

09.00

Ustvarjalna delavnica: počitnic bo kmalu konec

09.00

Kuharska delavnica: juha iz čajot

18.00

Koruzni piknik

09.00

Vseživljenjsko učenje: čajanka

Nedelja, 20. 8. 2017

Ponedeljek, 21. 8. 2017
Torek, 22. 8. 2017

Sreda, 30. 8. 2017

Četrtek, 31. 8. 2017

MARTINČKI
V ponedeljek, 31. 7. 2017, je več kot dvajset
članov Plezalnega kluba Martinček pripomoglo
k posodobitvi naravnega plezališča pod
radeljsko Kalvarijo. Nekatere dotrajane
svedrovce v skali smo zamenjali z novimi,
ponekod pa smo iz varnostnih razlogov
spremenili lego le-teh. V desnem delu skale
smo postavili dve novi liniji in tako je naša
skal'ca po več kot desetih letih bogatejša za dve
novi smeri. V prihodnjih tednih načrtujemo
novo delovno akcijo, saj želimo plezališče
opremiti po najnovejših standardih in s tem
našim članom ter vsem ostalim omogočiti
dobre pogoje za udejstvovanje na področju
športnega plezanja.
UO PK Martinček
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