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NADOMESTILO ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Spoštovani!
Obveščamo vas, da je na podlagi Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 27/2016)
možno do vključno 31. 1. tekočega leta na
Občini Radlje ob Dravi podati pisno zahtevo
za oprostitev plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
Pisne zahteve za lahko podajo:
• občani, ki so kupili novo stanovanje
ali zgradili, dozidali ali nadzidali
družinsko stanovanjsko hišo, če so v
ceni neposredno plačali komunalni

TRADICIONALNI NOVOLETNI POHOD
KULTURNEGA DRUŠTVA REMŠNIK
NA KAPUNAR
V ponedeljek, 2. januarja 2017, smo se
člani kulturnega društva Remšnik podali
na tradicionalni pohod na Kapunar. Ob 9h
smo se zbrali v centru Remšnika in se nato
odpravili na pohod preko Radeljce, Sv.
Urbana na Kapunar.

prispevek ali izvedli opremljanje po
pogodbi o opremljanju po določbah
zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
Oprostitev plačevanja nadomestila traja
5 let in začne teči od dneva vselitve v
stanovanje oz. stanovanjsko hišo;
• občani, ki so ob vložitvi vloge
prejemniki denarne socialne pomoči ali
varstvenega dodatka. Oprostitev velja
za tekoče leto.
K zahtevi je treba priložiti ustrezna dokazila
(pogodba o nakupu, potrdilo socialne službe
in drugo). Oprostitve si lahko podrobneje
pogledate v vsebini odloka na spletnem
naslovu:
http://www.medobcinski.si/
(Radlje ob Dravi, 2016, MUV, št. 27)
Občina Radlje ob Dravi
Med potjo je bilo seveda kar nekaj
postankov, prvi na kmetiji Milana in
Dragice Hiter, kjer smo se okrepčali z
pristno domačo kapljico in se jim zato
tudi zahvaljujemo. Pot nas je vodila mimo
domačije Borisa in Nade Gašper, kjer tudi ni
manjkalo okrepčila. Pot smo nadaljevali po
Radeljci do Sv. Urbana, nakar je sledilo že
tretje okrepčilo. V prelepem vremenu in ob
solidnih temperaturah za ta zimski čas smo
uživali v pohodu do Kapunarja. Po prihodu
na Kapunar je sledila malica iz nahrbtnika.
Urnaut Pepi nas je pričakal s kuhanim
vinom, za kar se mu tudi zahvaljujemo.
Nazaj na Remšnik smo se vrnili ob 14 h, kjer
nas je v kulturnem domu Remšnik pričakala
malica. V prijetnem druženju in klepetu
smo se dogovorili, da naslednje leto pohod
znova ponovimo. Sam pohod je trajal
približno tri ure in pol.                                                                    

JAVNI RAZPIS »SUMMER
FEST RADLJE 2017«
Občina Radlje ob Dravi je na spletrani
stani
http://www.radlje.si/razpisi-innatecaji/1946/javni-razpis-summerfest-radlje-2017 objavila javni razpis
za izbiro zasebnega partnerja v okviru
projekta »SUMMER FEST RADLJE 2017« –
Organizacija in izvedba gostinske ponudbe
in zabavno-glasbenega programa na
območju Vodnega parka Radlje«, in sicer
od 11. do 13. avgusta 2017. Rok za oddajo
ponudb je 9. 2. 2017 do 12. ure. Vsa
dokumentacija je na voljo na spletni stani.
Občina Radlje ob Dravi

4. MARTINČKOV VEČER
Kdaj? V sredo, 1. februarja, ob 19.00 Kje?
V Marenberškem mladinskem kulturnem
centruKorošec ANDREJ JEŽ, letnik 1994,
sodi med zelo obetavne mlade alpiniste. S
svojim pristopom do alpinizma in do življenja
samega dokazuje, da se z močno voljo in
predanostjo svoji lastni poti, da doseči vse. Je
alpinist, član GRS Koroške in član slovenske
mladinske
alpinistične
reprezentance
Slovenije, SMAR. Ko ni v gorah, zagotovo
pleza na kakšnem plezališču. Predstavil nam
bo svojo pot, svojih nekaj odprav in pojasnil
smernice novodobnega alpinizma.

KD Remšnik, Alfonz Resnik

»Vzemite si čas za
prijaznost, vzemite si čas za
smeh in vedrino, vzemite si
čas zase v teh po prazniku
dišečih dneh.« (L. M. Montgomery)
In prav s tem namenom se je pričel božičnonovoletni koncert, ki je v nedeljo, 18. 12.
2016, do zadnjega kotička napolnil dvorano
KS Remšnik. V sodelovanju s KD Remšnik
smo vsem obiskovalcem koncerta polepšali
prihajajoče praznične dneve s pestrim

kulturnim programom, ki so ga sooblikovali
Vokalna skupina Remšnik pod mentorstvom
Martine Mrakič, OŠ in vrtec Remšnik ter
ansambel Poskok.
Recitacije, ples in ubrano petje so pričarali
pravo božično vzdušje, ki smo ga ob koncu
strnili z željo, da vse ljudi na svetu novo
leto 2017 čez ramena objame, naj vse nas
pokrije, v zavetrje skrije, naj odpihne vse
temne oblake, naj si obuje pogumne korake,
naj vsem ponudi prijatelje prave in zdravja
neskončne planjave.

KD Remšnik ter OŠ
in vrtec Remšnik
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TEK ZA
ŽIVLJENJEM

Vljudno vabljeni v
četrtek, 26. januarja
2017, ob 18. uri v
Knjižnico Radlje na
predstavitev knjige in
motivacijsko predavanje
Mitje Duha: TEK ZA
ŽIVLJENJEM. Konec leta
2014 je v Mladinskem
centru Trbovlje izšel književni prvenec Mitje
Duha z naslovom Tek za življenjem. Avtor
na 200 straneh pripoveduje o temačnem
obdobju svojega življenja, prežetega s

MEDNARODNI DVORANSKI
NOGOMETNI TURNIR

V
sklopu
mednarodnih
dvoranskih
nogometnih turnirjev otrok Nogometne
šole NK Radlje v mesecu januarju 2017 je
bil v nedeljo, 22. januarja 2017, odlično
organiziran še zadnji, in sicer v kategoriji
mlajših dečkov U-13.
V rekordni udeležbi dvajsetih ekip smo bili
priča kakovostnim nogometnim predstavam
mladih nogometašev. Pred polnimi
tribunami so se ves dan odvijali srditi dvoboji
za osvojitev turnirja.
Pokale in priznanja za najvišja mesta so
prejeli:
1. mesto: NK Pobrežje Maribor
2. mesto: NK Fužinar Ravne
3. mesto: NK Tabor Maribor
4. mesto: NK Dravograd
Za najboljšega igralca je bil razglašen JAKA
KREVH – NK Fužinar, najboljši vratar turnirja
pa je bil BLAŽ ROBNIK, član NK Pobrežja.
V treh nedeljah je svoje nogometno znanje
v prelepi Športni hiši Radlje prikazalo več kot
1000 mladih nogometašev. Spodbuden je
bil prav tako obisk gledalcev, ki so v velikem
številu bodrili nastopajoče.
Vsi ti podatki dajejo trenerjem in članom

OPIS REVIJ

Spoštovani člani in uporabniki Knjižnice
Radlje! Obveščamo vas, da so od 18. do

spletkami, kriminalom in drogami. To je
iskrena pripoved o trdih in neizprosnih
padcih v začaran krog drog, mučnih bojih
s psihozami za zidovi zapora na Dobu ter
nepredstavljivih junaških povratkih v svet
živih, konča pa se s težavnim povratkom v
normalno življenje in boljše dni. Je zgodba o
tem, kako se ne smemo nikoli predati in kako
lahko s sanjami ter izjemno notranjo močjo
premagamo najtežje življenjske prepreke.
Avtor želi svojo zgodbo in pozitivno sporočilo
deliti s čim več ljudmi širom Slovenije, saj
verjame, da lahko le z osebnim pristopom
in pozitivno naravnanostjo pokaže pravo pot
še kakšnemu odvisniku ali ljudem v težavah.
Mitja je sicer ustanovitelj in predsednik
Športno-humanitarnega društva Človek,

licencirani športni vaditelj in prehranski
svetovalec, poleg tega pa tudi redno deluje
kot laični terapevt pri pomoči odvisnikom od
nedovoljenih drog ter tudi drugače pomaga
ljudem v stiskah.

UO ŠD Radlje spodbudo, da tudi v bodoče
pristopijo k organizaciji takšnih športnih
prireditev.
Športno društvo Radlje se ob tej priložnosti
zahvaljuje: sponzorju Javnemu zavodu
ŠKTM Radlje ob Dravi, vsem članom društva
(prostovoljcem) in seveda vsem mladim
akterjem, brez katerih prireditev v takšnem
obsegu in takšni kakovosti ne bi bilo mogoče
izpeljati.

Mesec januar 2017 se tako v Športni hiši
Radlje zaključuje še z zadnjim turnirjem
članskih moštev v nedeljo, 29.januarja 2017,
od 9.00 ure naprej.

31. januarja v osrednji knjižnici Radlje in v
vseh krajevnih knjižnicah na voljo odpisane
revije, torej starejši letniki. Vabljeni, da
se ustavite ob razstavljenih revijah in

jih brezplačno odnesete domov. Po tem
datumu odpisane revije ne bodo več na
voljo.
Knjižnica Radlje ob Dravi

VLJUDNO VABLJENI!
Športno društvo Radlje ob Dravi
– Nogometna šola NK Radlje
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