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SPREJEM ODLIČNJAKOV
V sredo, 12. junija 2019, je župan mag. Alan Bukovnik sprejel
enajst učencev Osnovne šole Radlje ob Dravi s podružnico
na Remšniku, ki so zaključili šolanje vseh devetih razredov z
odličnim uspehom.
Župan je učencem čestital za dosežen uspeh in jim zaželel tudi
v prihodnje uspešno izobraževalno pot. Ob tej priložnosti jim
je za njihov trud pri učnih dosežkih podaril županove petice.
Letošnji odličnjaki so Nika Altbauer, Sara Juhart, Klemen
Kovač, Luka Peruš, Enja Potnik, Kaja Stražišnik, Maroš Košir
Novak, Alina Mrak, Naja Ledinek, Neža Pisnik in Katja Mošič.
Učence so spremljali ravnatelj mag. Damjan Osrajnik in
razredničarke Valerija Tertinek, Vera Novak in Valentina
Kavnik
Iskrene čestitke vsem!
Občina Radlje ob Dravi

KOPALNE KARTE ZA VODNI PARK RADLJE
OB DRAVI
Spoštovane občanke in občani!
Tudi letos bo v času kopalne sezone v Vodnem parku Radlje
ob Dravi občina financirala stroške kopalnih kart otrokom
(učencem osnovne šole).
Način izkoriščanja kopalnih kart v letu 2019 je naslednji:
• Upravičenci do brezplačnih kopalnih kart so otroci
(učenci osnovne šole) in otroci s posebnimi potrebami,
ki so občani občine Radlje ob Dravi (vsaj eden izmed
staršev mora imeti stalno prebivališče v občini Radlje ob
Dravi);
• Karte je možno izkoristiti v času od ponedeljka do petka
v času kopalne sezone;
• Dnevne/poldnevne kopalne karte bodo lahko
upravičenci (ob predložitvi dokazila o stalnem
prebivališču) dvignili med tednom (od ponedeljka do
petka) do 9.00 ure zjutraj pri Javnem zavodu ŠKTM, in
sicer za kopanje za posamezen dan.
Občina Radlje ob Dravi

PRIREDITEV OB KRAJEVNEM PRAZNIKU
SV. ANTONA NA POHORJU

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Ob državnem prazniku, dnevu državnosti, vas vabimo na
proslavo, ki bo v petek, 21. junija, ob 17. uri na mejnem
prehodu Radlje.
V programu sodelujejo Moški pevski zbor Radlje ob Dravi in
učenci Osnovne šole Radlje ob Dravi.
Vljudno vabljeni!
Občina Radlje ob Dravi

Junija naša krajevna skupnost obeležuje krajevni praznik.
V petek, 14. junija, smo ga počastili v prostorih nekdanje
osnovne šole pri Sv. Antonu na Pohorju. Nagovoril in čestital
nam je predsednik krajevne skupnosti, mag. Damjan
Osrajnik. Prireditev sta z deklamacijami kulturno obarvali
Ajda in Špela. Za glasbeno popestritev je poskrbel Mešani
pevski zbor KTD Sv. Anton na Pohorju.
Zahvaljujemo se Društvu kmetic KO Sv. Anton na Pohorju, ki
so poskrbele za sladke dobrote ob druženju po prireditvi.
KS Sv. Anton na Pohorju

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.

POTRDITEV CENE STORITVE JAVNE
SLUŽBE »OSKRBE S PITNO VODO«
Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Ul. RS št. 87/2012), na podlagi Elaborata o
oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe – oskrbe s
pitno vodo Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi,
d. o. o., in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št.
28/16 in 35/17) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na
svoji 6. redni seji, dne 20. 5. 2019 sprejel sklep, da
potrjuje naslednje cene izvajanja gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo za obdobje od 1. 5. 2019 naprej :
•

Oskrba s pitno vodo in z vodnim povračilom –
vodarina..................................0,6432 EUR/m3

•

Omrežnina za DN 20 …....... 1,6603 EUR/mesec

VAŠKE IGRE VUHRED 2019
Turistično društvo Vuhred tudi letos organizira VAŠKE IGRE
VUHRED, ki bodo potekale v nedeljo, 23. junija, ob 15. uri
pri Osnovni šoli v Vuhredu. Začetek tekmovanja je ob 15. uri.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
Turistično društvo Vuhred
Karl Gosak

BREZPLAČNA VADBA RAZGIBAJ SE V
PARKU
Vabimo vas, da se nam tudi letošnjo sezono pridružite na
brezplačni VADBI RAZGIBAJ SE V PARKU.
Kdaj?
Vsak četrtek med 19.00–19.45
(v mesecu juliju in avgustu)
Kje?
V parku pri dvorcu Radlje. V primeru dežja bo vadba potekala
v vadbenem centru Razgibaj se, Koroška c. 61
(1. nadstropje Poslovnega centra Hmelina).
Vadba je primerna za vse, ne glede na starost in stopnjo
natreniranosti. Za vadbo potrebujete le vadbeno podlogo.
Več informacij in prijava na 040 270 358 (Tjaša),
e-naslov tjasa@razgibaj-se.eu ali www.razgibaj-se.eu
Se vidimo v četrtek, 4. julija, ob 19. uri.

Kresna noč z Mestnim pihalnim orkestrom v sodelovanju z
Vokalno skupino PopKORn. Kresna noč bo s svojimi stoterimi
čari vedno ostala najskrivnostnejša noč. Na to noč je mogoče
najti skriti zaklad, slišati govorico živali, priklicati hudiča ali pa
izvedeti svojo prihodnost. Mestni pihalni orkester Radlje pod
vodstvom DejanaKusa skupaj z Vokalno skupino PopKORn
pripravlja pester in zanimiv repertoar orkestrske glasbe.
Zaigrane melodije vas bodo
popeljale v najbolj nenavadno in pravljično noč v letu.
Organizator: MPO Radlje.

