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OBČINSKA BLAGAJNA
Od 1. januarja in do 31. decembra 2019 je bilo na občinski
blagajni plačanih 1450 položnic (v skupnem znesku 58.017,75
EUR) in tako so občani prihranili 3.480,00 EUR (izračun 2,40 EUR
(imetnik računa pri NLB, vir: https://www.nlb.si/stroski-osebni-racun) provizije pri plačilu na bančnem okencu z izpolnjenim
UPN obrazcem).
Vsem občankam in občanom omogočimo vsako sredo v mesecu
gotovinsko plačevanje brez provizije na občinski blagajni za:
• Občino Radlje ob Dravi, (upravno takso in komunalne
prispevke),
• Javni zavod ŠKTM,
• Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi,
• CATV Radlje Vuhred kabelsko komunikacijski sistem, d. o. o.,
• Elektro Celje Energija, d. o. o.,
• Stanovanjska zadruga Smreka, z. o. o.,
• PGD Radlje ob Dravi.
Veseli smo, da lahko tudi na takšen način pripomoremo k
zmanjšanje stroškov vsakega gospodinjstva.
Občina Radlje ob Dravi

TRADICIONALNI NOVOLETNI POHOD NA
KAPUNAR

CENTER ZA SOCIALNO DELO S POMOČJO
DONATORJEV RAZVESELIL VEČ KOT 200
OTROK
Neki pregovor pravi: »Preproste stvari in majhne pozornosti delajo čudeže.« In ta čudež smo doživeli tudi v Radljah ob Dravi, kjer
smo strokovne delavke Centra za socialno delo Koroška, enota
Radlje ob Dravi tudi letos zavihale rokave in s pomočjo dobrih
ljudi razveselile več kot 200 otrok.
Ta projekt je postal tradicionalen in ni večje nagrade za naš trud
kot občudovati iskrice v očeh otrok, ko od dedka Mraza dobijo
pisane škatle, polne presenečenj. Prireditev je potekala 24. decembra v veliki dvorani Hostla, za kar se zahvaljujemo Gold Pubu.
Srečanje so obogatili učenci Glasbene šole Radlje ob Dravi z božičnimi skladbami in Društvo prijateljev mladine, ki je letos pripravilo
igrico z naslovom: »Čarobna mavrica«. Javni zavod ŠKTM je poskrbel, da so se lahko starši in otroci posladkali ob rogljičkih in čaju.
Dragi donatorji, hvala vam, ker nam pomagate prinašati praznično veselje v številne družine, ki so v življenju prikrajšane za marsikatero stvar. Ti donatorji so letos bili: Božiček za en dan, Občina
Vuzenica, Tiskarna Enks, Jasmina Milenković, Miloš Temnikar, s.
p., in Ternik-Žohar, d. o. o.
Mirjana Popijal

V četrtek, 2. januarja 2020, smo se člani KŠTD Remšnik in drugi krajani Remšnika podali na tradicionalni novoletni pohod na Kapunar.
Ob 9. uri smo se zbrali v centru Remšnika in krenili proti naselju
Radelca, mimo cerkvice svetega Urbana in naprej proti koči na Kapunarju. Bilo nas je kar 24 pohodnikov.
Med potjo smo si večkrat spočili oči in z mislimi odtavali daleč v
gore in hribe, ki smo jih opazovali ob vzpenjanju na naš 999 m visok zastavljen cilj, do koče na Kapunarju.
Na cilju so nas pričakali veseli radioamaterji, ki so nas pogostili s
toplim čajem in kuhančkom. Hvala jim za prejete dobrote.
Bil je res čudovit, sončen dan, saj je na plano privabil tudi druge
pohodnike, ki smo jih srečevali na poti.
Ob vrnitvi na Remšnik nas je pričakala okrepčilna malica, za kar se
moramo zahvaliti gospe Antoniji, ki nam jo je pripravila.
KŠT društvo Remšnik

PODAJA PREDLOGOV ZA IMENOVANJE
ČLANOV SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD
RADLJE OB DRAVI
S strani JSKD RS smo bili obveščeni, da članom Sveta OI JSKD Radlje
ob Dravi poteče mandat. Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Občine Radlje ob Dravi je k evidentiranju pozvala
vsa društva, zveze kulturnih društev in posameznike s področja
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v Občini Radlje ob Dravi. Rok za
prijavo je 17. januar 2020 do 10. ure. Vsebina poziva je na voljo na
spletni strani občine: http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji.
Občina Radlje ob Dravi

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105
Odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 | Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 | Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911
info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40 | Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča: Toni Potnik - 040 596 939
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

VABILO

Sreda, 22. 1. 2020

Vljudno vabljeni v nedeljo, 19. januarja 2020, ob 12. uri na
tradicionalno licitacijo suhomesnatih izdelkov, ki bo v dvorani na
Remšniku. Izkupiček bo namenjen za vzdrževalna dela pri cerkvi
sv. Urbana.
Vabljeni!
Ključarji cerkve sv. Urbana

TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA TUJCE
Obveščamo vas, da zbiramo prijave za brezplačen tečaj slovenskega jezika za tujce. S tečajem začnemo v soboto, 25. januarja 2020,
ob 16.30 v prostorih MKC Radlje ob Dravi.
Prosimo za predhodne prijave v prostorih MKC Radlje ob Dravi ali
na telefon 040 304 624 (MKC).
VGC Dogaja se! Center aktivnosti Koroške.

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI
17. 1. 2020 –23. 1. 2020
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek, 17. 1. 2020

12:00

Analiza telesa z
bioresonančnim
aparatom.
Predhodne prijave MKC
Radlje (tel.: 030 304 624)

18:00

Igranje družabnih iger,

20:00

igranje namiznega tenisa
Križanje mnenj

10:00

Resnice in miti o
cepljenju: mag. Karin
Rižner, univ. dipl.
biol., bioresonančni
terapevt, svetovalka in
predavateljica o zdravem
življenjskem slogu,
zagovornica naravne
imunosti.

16.00

Družabni vikend

20.00

Kuhamo z mladimi

Nedelja, 19. 1. 2020

16:00

Družabni vikend

Ponedeljek, 20. 1.
2020

9:00

Angleške pogovorne
urice

9:30

Berem, torej mislim v
Domu Hmelina

18:00

Igranje namiznega tenisa

20:20

Rekreacija za mlade v
športni hiši

10:00

Miselna delavnica v DU
Radlje

16:00

Tečaj nemščine

18:00

Igranje namiznih iger

18.00

Zvočno potovanje z
gongi (v plesni dvorani
športne hiše)

Sobota, 18. 1. 2020

Torek, 21. 1. 2020

Četrtek, 23. 1. 2020

9:00

Kuharska delavnica

18:00

Ustvarjalna delavnica

18:00

Igranje namiznih iger

10:00

Urice za sproščanje z
Društvom ŠENT

10:00

Tečaj nemščine

18:00

Ugankarski popoldan

PO PREJEMU PRIZNANJA ŠAMPION AGRA
2019 ŠE NAZIV DRŽAVNEGA PRVAKA
Lukovica, 6. decembra 2019 – V mesecu oktobru je na Biotehniški
fakulteti Univerze v Ljubljani potekalo državno senzorično ocenjevanje medu. Pogoju, da se lahko tovrstno ocenjevanje izvede, tj.
v posamezni kategoriji obstajajo najmanj trije vzorci medu iz različnih slovenskih ali mednarodnih ocenjevanj, sta ustrezali le kategoriji cvetličnega medu (3 vzorci) in gozdnega medu (4 vzorci).
Državno senzorično ocenjevanje se izvede po sistemu razvrščanja
vzorcev, in sicer od tistega z najmanj do tistega z najbolj izrazitimi
senzoričnimi lastnostmi.
Razglasitev rezultatov ter podelitev priznanj in pokalov najboljšim
je potekala v sklopu Festivala čebelarske pesmi Čebelarske zveze
Slovenije, v petek, 6. decembra, v Kulturnem domu Lukovica.
Priznanja najboljšim sta podelila predsednica senzorične komisije
na državnem senzoričnem ocenjevanju medu izr. prof. dr. Jasna
Bertoncelj iz Biotehniške fakultete in predsednik ČZS Boštjan Noč.
V kategoriji cvetlični med je naslov državnega prvaka prejel čebelar Jože Vidovič iz Apač, drugo mesto je zasedel čebelar Vladimir
Troha iz Izole, tretje mesto pa je pripadlo čebelarstvu Ceglar
iz Ivančne Gorice. V kategoriji gozdnega medu je tretje mesto
zasedla čebelarka Tatjana Grdadolnik iz Brezovice, drugo mesto
je šlo v roke čebelarju dr. Trajčetu Nikoloskemu, naslov državnega
prvaka v senzoričnih lastnostih pa je osvojil član radeljskega čebelarskega društva Srečko Mazgan, ki je za pridelan med pred tem
že prejel priznanji šampion AGRA 2019 in prvak vrste AGRA 2019
ter zlato medaljo AGRA 2019.
Državna prvaka sta ob prejemu priznanj dejala, da gre zahvala
pridnim čebelam in kančku sreče. Srečko Mazgan pa je priznanje posvetil svojemu mentorju Antonu Veršovniku, prejemniku
odlikovanja Antona Janše II. stopnje, ki pa je žal preminil nekaj dni
pred podelitvijo.
Vesna Mazgan Jurač

