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NADOMESTILO ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ)
Spoštovani, obveščamo vas, da je Občina Radlje
ob Dravi v letu 2016 pripravila podatke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v
nadaljevanju: NUSZ), ki jih je posredovala na Finančno
upravo. Finančna uprava je izdala odločbe za odmero
NUSZ.
Po izdaji odločb je bilo ugotovljeno, da je pri nekaterih
zavezancih pri izpisu podatkov na odločbe prišlo do
neskladij med pripravljenimi podatki in navedbami
na odločbah. Ta neskladja so se pojavila pri tistih
nepremičninah, ki nimajo svoje hišne številke, ampak
se za njihovo identifikacijo uporabljajo druge oznake.
Skupno tem odločbam je, da so navedbe površin o
objektih, katerih zavezanci ste, pravilne, napačno
pa je izpisano nahajališče nepremičnine (praviloma
naselje oz. ulica na kateri nepremičnina stoji in hišna
številka 1).
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Vsi občani, ki ste prejeli take določbe, lahko
navedene zneske na odločbi plačate, saj so ti
pravilni, v letu 2017 pa boste prejeli odločbo s
pravilno navedbo nahajališča.
Če pa želite, da se vam izda nova odločba, kjer bodo
pravilno izpisani tudi podatki o nahajališču že letos,
prosimo, da v pritožbenem roku napišete pritožbo
na pritožbeni organ (Finančna uprava) in prejeli
boste nadomestno odločbo. Za vse morebitne
nevšečnosti se vam opravičujemo.
Dodatne informacije
Za dodatne informacije se lahko v času uradnih
ur osebno zglasite tudi na občinski upravi Občine
Radlje ob Dravi ali pa pokličete telefonsko številko
02 88 79 630.
Občina Radlje ob Dravi
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NOVA ELEKTRIČNA
POLNILNICA PRI
VODNEM PARKU
RADLJE OB DRAVI
Občina Radlje ob Dravi je v juliju postavila že drugo
električno polnilnico. Nova pridobitev občine se nahaja
pri Vodnem parku Radlje ob Dravi.
Lastnosti polnilnice: 16 amperov in 3,6 kW električne
moči. Na polnilnici se lahko naenkrat polni eno
električno vozilo. Polnilnica namreč omogoča polnjenje
električnih avtomobilov, električnih vozičkov za
invalide, električnih skuterjev in koles oziroma vseh
električnih vozil.
Občina Radlje ob Dravi je vključena tudi v razne spletne
portale glede možnosti polnjenja električnih vozil. Tako
je na portalih in tudi na polnilnici navedena telefonska
številka za uporabnike. Skrbnik telefonske številke nam
je sporočil, da se za električne polnilnice Radlje ob Dravi
prek telefonske številke zanimajo turisti iz različnih
evropskih držav, ki nameravajo s svojimi električnimi
vozili obiskati Občino Radlje ob Dravi.
Občina Radlje ob Dravi

SPREJET
OBČINSKI
PROSTORSKI
NAČRT
Občina Radlje ob Dravi je zaključila postopek
sprejemanja občinskega prostorskega načrta
Občine Radlje ob Dravi. Vse pobudnike, ki so podali
vloge za spremembo namembnosti zemljišča,
obveščamo, da lahko informacije glede svojih
pobud pridobijo na referatu za gradbene zadeve
(Judita Gačnik, 02 88 79 631) na Občini Radlje ob
Dravi.
Občina Radlje ob Dravi
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PRIKAZOVALNIK
HITROSTI »VI VOZITE«
Občina Radlje ob Dravi je bila uspešna na javnem
razpisu »Skupaj za večjo varnost« Agencije RS
za varnost prometa in je prejela prikazovalnik
hitrosti »Vi vozite« v enoletno brezplačno uporabo.
Nameščen je v neposredni bližini Glasbene šole
v Radljah ob Dravi in nas vse voznike opozarja na
primerno hitrost in varnost naših otrok, občank ter
občanov, ki dnevno uporabljajo pločnike in ceste,
ter prehode preko njih.
Občina Radlje ob Dravi

BEACH VOLLEY
TURNIR ŽENSKE
DVOJICE
V petek, 26. 8. 2016 je potekal beach volley turnir
ženskih dvojic na igrišču na mivki pri osnovni šoli
Radlje. Udeležilo se ga je osem igralk, in sicer štiri
ekipe: Andreja Preložnik, Mateja Aplinc, Sandrina
Garmut, Kaja Jamnik, Tanja Koležnik, Sonja Repnik,
Simona Golob in Natalija Kolar. V vseh štirih urah
igranja smo se lahko pomerile vsaka ekipa z vsako.
Največ zmag je na turnirju dosegla ekipa Stroka beach
Radlje, ki sta jo zastopali Andreja in Mateja. Igralke
smo same poskrbele za vodenje, zapisnike in seveda
okrepčilo med tekmami. Pričele smo z rekreativno
vadbo odbojke v športni hiši, vabimo pa vse
zainteresirane igralke odbojke, da se nam pridružijo.
ŽOK Radlje, Mateja Aplinc
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OBJAVA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je dne, 14. 9. 2016, na podlagi 15. člena
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje ob Dravi, d.o.o. objavila prosto
delovno mesto direktorja, m/ž Javnega podjetja
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.
Kandidati naj prijave pošljejo v osmih dneh od objave
razpisa na naslov Občina Radlje ob Dravi, Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi,
Razpis je objavljen na spletni strani v razdelku razpisi
in natečaji.
Občina Radlje ob Dravi
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ZAČASNA POPOLNA
ZAPORA OBČINSKIH
CEST
Organizatorju prireditve, Koroškemu atletskemu
klubu Radlje ob Dravi, se dovoli v soboto, 18. 9.
2016, v času od 11. do 13. ure zaradi izvedbe tekaške
prireditve – »Rad΄mam TEK«, začasna popolna
zapora občinskih cest:
LZ št. 346101, Koroška – Mariborska cesta, na
relaciji od odcepa za Zdravstveni dom Radlje do
odcepa za mejni prehod Radelj;
- LC št. 346431,
cesta; na relaciji od
Zemljevid
traseKoroška
teka 2016
-

-

Doma Hmelina d.o.o. do križišča z LC št. 346021;
LC št. 346021, Maistrova ulica – Hmelina –
Koroška cesta; na relaciji od križišča z LC 346431
do križišča s Pohorsko cesto;
LC št. 346251, Maistrova ulica – Mariborska
cesta – Obrtniška ulica; na relaciji od križišča s
Pohorsko cesto ter do HŠ Obrtniška ulica 9;
LC št. 347011, Pohorska cesta – Dobrava – R3,
na relaciji od križišča z Maistrovo ulico in do
Gasilskega doma Radlje ob Dravi;
JP št. 846551, G1-Stroj-Gradbeno podjetje
– Mariborska cesta; na relaciji od križišča z
Maistrovo ulico in do podjetja Stroj d.o.o.
LC št. 346261, Obrtniška ulica;
Koroški atletski klub Radlje ob Dravi

Zaprte ulice: Maistrova ulica, Pohorska, Mariborska cesta, Obrtniška ulica, Koroška cesta, Hmenila

7. JAVNI POZIV PVSP
ZA PROBLEMSKO
OBMOČJE
RRA KOROŠKA JE OBJAVILA 7. JAVNI
POZIV PVSP ZA PROBLEMSKO OBMOČJE
Projekt 'Podjetno v svet podjetništva' predstavlja
odlično priložnost za brezposelne.
Rok za prijavo na javni poziv: 10. oktober 2016
Vse o projektu in javnem pozivu boste izvedeli v:
sredo, 21. 9. 2016 ob 11.00 v prostorih Mrežnega
podjetniškega inkubatorja Koroška, enota Radlje,
Mariborska c. 30a, Radlje ob Dravi
Več informacij in dokumentacija za prijavo:
www.rra-koroska.si
tel.: 059 085 190
na sedežu RRA Koroška, Meža 10, 2370 Dravograd.
Projekt financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
RRA Koroška
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Zemljevid trase teka 2016
Zaprte ulice: Maistrova ul., Pohorska ul.,
Mariborska cesta, Obrtniška ul.,
Koroška cesta, Hmenila
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POLETNI TABOR 2016
MEDNARODNO
lepo vreme, zanimiva izkušnja, zabava, učenje
OCENJEVANJE MEDU Morje,
o sebi in drugih, spoznavanje novih prijateljev in super
Od 20. do 25. 8. 2016 je v Gornji Radgoni potekal
54. mednarodno kmetijski živilski sejem AGRA, ki so
se ga udeležili tudi čebelarji iz Čebelarskega društva
Radlje ob Dravi. S svojo udeležbo na mednarodnem
ocenjevanju medu so dokazali, da je med iz naše
okolice resnično visoke kakovosti, kar je razvidno
tudi iz doseženih rezultatov. Na mednarodnem
ocenjevanju so sodelovali:
– JOŽE KNEZ: gozdni med – zlata medalja, prvak vrste
in ŠAMPION (med z najvišjim številom doseženih
točk od vseh ocenjenih vzorcev),
– MARKO GLAZER: za gozdni med – zlata medalja in
gozdni med II – srebrna medalja
– SREČKO MAZGAN: gozdni med – zlata medalja in
gozdni med II – srebrna medalja,
– IVAN PRAZNIK: Kajžerjev med – srebrna medalja
– SREČKO VERDINEK: smrekov med – zlata medalja,
gozdni med – srebrna medalja in gozdni med II –
srebrna medalja.
Predsednik ČD Radlje Ahmet Begič

učiteljice … To so besede, s katerimi otroci iz rejniških
in socialno šibkejši družin na kratko opišejo dogajanje
na poletnem taboru, ki ga vsako leto s pomočjo
donatorjev organizira CSD Radlje ob Dravi.
Poletni tabor je letos potekal v Fiesi od 22. 8. 2016 do
26. 8. 2016. Bivali smo v Počitniškem domu Slovenj
Gradec. Vsak dan je bilo poskrbljeno za pester in
razgiban program. Otroci so se udeleževali socialnih in
kreativnih delavnic, kjer so ustvarjali različne izdelke,
delali na sebi in se učili o svoji samopodobi ter načinih
komunikacije. Tudi časa za plažo in čofotanja v vodi
ni manjkalo. Vsak dan smo raziskovali okolico in si
podrobno ogledali mesto Piran, kjer smo si privoščili
kepico sladoleda.
Na poti domov smo naše druženje zaključili še z
obiskom živalskega vrta v Ljubljani, kjer so otroci
uživali ob bližnjem stiku z živalmi in njihovo zanimivo
predstavitvijo.
Hvala vsem donatorjem, ki so otrokom omogočili to
edinstveno izkušnjo.

Prvi kulinarični dogodek, ki bo združil
vseh 13 slovanskih držav pod taktirko
Foruma slovanskih kultur.
Zabava, pojedina in dobra volja
so zagotovljeni!

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

