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PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

V petek, 21. junija, smo na mejnem prehodu Radlje obeležili
slovenski državni praznik, dan državnosti. Slovenija se je
odločila za mir, svobodo in pravičnost. Te vrednote nas bodo
povezovale tudi v prihodnosti.
Mejni prehod Radlje je skozi svojo zgodovino doživel veliko
izzivov, priča smo bili vsaj trem pomembnim mejnikom: boju
za severno mejo, koncu druge svetovne vojne in zgodovinski
osamosvojitveni vojni.
Slavnostni govornik je bil župan mag. Alan Bukovnik.
Zahvaljujemo se učenkam OŠ Radlje ob Dravi, Tinki, Niki
in Dominiki, pod mentorstvom Adele Klemenc, Moškemu
pevskemu zboru Radlje ob Dravi, Društvu kmetic Dravske
doline KO Radlje ob Dravi in Jožetu Terniku.
Občina Radlje ob Dravi

IZHAJANJE NOVIČK OBČINE RADLJE OB
DRAVI
Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas, da bodo
v času poletnih počitnic Novičke Občine Radlje ob Dravi
izhajale vsakih 14 dni.
Občina Radlje ob Dravi

UČENCEM IN OTROKOM IZ VRTCA
REMŠNIK DRUŽENJE NA LOVSKEM
TABORU OSTALO V LEPEM SPOMINU
Ker smo želeli našim učencem in predšolskim otrokom iz
vrtca popestriti zaključek šolskega leta, smo prišli na idejo, da
bi v sodelovanju z Lovsko družino Remšnik izvedli dvodnevni
lovski tabor.
Lovci LD Remšnik so naši želji prijazno stopili naproti in
nam pripravili čudovito in nepozabno dvodnevno druženje
na lovski koči na Remšniku, kjer ni manjkalo zanimivih in
poučnih vsebin, predvsem pa so se otroci navduševali nad
opazovanjem narave, živali in z vsem zanimanjem sodelovali
pri vseh aktivnostih, ki so jih lovci zanje zelo vzorno in
strokovno pripravili.

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA
LETO 2019
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona in Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v nadaljevanju: Pravilnik)
občina objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH
STANOVANJ V NAJEM ZA LETO 2019.
Vloge s prilogami, naslovljene na Občino Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, s pripisom »Vloga za dodelitev
neprofitnega stanovanja« skupaj z dokazilom o plačani
upravni taksi bo razpisnik sprejemal od 21. 6. 2019 do
vključno 21. 7. 2019.
Razpis skupaj z vlogo je objavljen na spletni strani http://
www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/2386/javni-razpis-zadodelitev-neprofitnih-stanovanj-v-najem-za-leto-2019
Občina Radlje ob Dravi

Verjamem, da bo prav vsakemu učencu druženje na lovskem
taboru ostalo v zelo lepem in trajnem spominu.
V imenu kolektiva OŠ in Vrtca Remšnik se iskreno zahvaljujem
starešini LD Remšnik, Ivanu Golobu, za vso pripravljenost in
sodelovanje, ter vsem članom LD Remšnik, ki ste sodelovali
pri izvedbi tabora, in s tem pripomogli k temu, da so naši
učenci strnili to šolsko leto še z enim nepozabnim doživetjem.
Iskrena hvala!
Valerija Tertinek, vodja Podružnične šole Remšnik
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IZLET V IVANČNO GORICO

VGC DOGAJA SE! CENTER AKTIVNOSTI KOROŠKE

Vabimo vas na prijeten junijski izlet na Dolenjsko … je pisalo
na vabilu Društva upokojencev Radlje. Zjutraj, 8. junija, se
nas je zbralo kar za cel avtobus.
Naš prvi cilj, po trojanski kavi seveda, je bila Muljava, kjer
smo se srečali s člani pobratenega Društva upokojencev
Ivančna Gorica. Njihov predsednik Matjaž Marinček nas je na
Jurčičevi domačiji prisrčno pozdravil in predal besedo Mileni
Vrenčur. Veliko zanimivega nam je povedala o zgodovini in
sedanjosti kraja. V senci bogatih krošenj je bila pripravljena
obložena miza z domačimi dobrotami in pijačo, ki smo si
jo lahko nalili v steklene kozarce. Poleg ogleda Jurčičeve
domačije, ta je urejena kot muzej na prostem, smo videli tudi
film o Josipu Jurčiču. Vrhunec programa pa je dosegel nastop
Jerneja Lampreta, ko je odigral vlogo Krjavlja v pristnem
dolenjskem narečju.
Po ogledu cerkve Matere božje iz leta 1674 in njenega
zlatega baročnega oltarja smo zavili na Lavričevo kočo na 510
metrih višine, kjer nas je čakalo kosilo. Prisostvovali smo še
tekmovanju v izdelavi lesenih kipov z motorno žago. Močno
je brnelo in frčalo, ko je leseni valj dobival obliko skulpture.
Še bi lahko naštevala dogodke in pohvalila vodnika, saj je bil
dan poln izvirnih pozornosti.
Dobro voljo sta povzdignila še Jernej in njegova harmonika,
svoj delež pa je prispevalo tudi sončno vreme.
Hvaležni za ta čudovit dan gostiteljem DU Ivančna Gorica in
organizatorju izleta predsedniku DU Radlje Antonu Vodušku,
smo se z dobrimi vtisi in lepimi spomini vrnili domov.
DU Radlje ob Dravi

OBVESTILO
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.

naproša cenjene občanke in občane, da spoštujejo navodila
za odlaganje odpadkov v ustrezne zabojnike in ne odlagajo
ostalih odpadkov pred ekološke otoke. Prav tako vas naproša, da se v zabojnike na pokopališču odlagajo le odpadki s
pokopališča.
Skupaj skrbimo za naše lepo okolje.
»VGC Dogaja se! organizira med 29. julijem in 30. avgustom
2019 počitniško varstvo za otroke stare med 6 in 10 let.
Varstvo bo potekalo v prostorih MKC-ja med delavniki med
8. in 14. uro, ob katerem se bodo otroci družili z gasilci, policisti, spoznavali živali in doživeli veliko zanimivih stvari. Prijavnice dobite v prostorih MKC Radlje ob Dravi ali na Facebook strani Marenberški MKC Radlje. Rok prijave je do 22.
julija 2019. Vse nadaljnje informacije dobite na 030304624
(MKC) ter 040125134 (Anja) ali na projekti@sktmradlje.si
ter v prostorih MKC Radlje ob Dravi.«
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KDO: od 6. do 10. leta

KJE: MMKC
RADLJE OB
DRAVI

✓
✓
✓
✓

IGRE:
pustolovske
zabavne
miselne
športne

PRIJAVNICA:
•
•

Facebook: https://sl-si.facebook.com/mkc.marenberski
v prostorih MMKC Radlje ob Dravi

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad.

PODELITEV PRIZNANJ NATEČAJA
PROSTOVOLJEC LETA
Na Brdu pri Kranju je 11. junija potekala slovesna podelitev
priznanj natečaja Prostovoljec leta za leto 2018. Dogodek
vsako leto organizira Mladinski svet Slovenije pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije gospoda
Boruta Pahorja.
Za leto 2018 je bil s strani Javnega zavoda ŠKTM Radlje
ob Dravi predlagan Ferdo Glazer, ki je priznanje iz rok
predsednika tudi prejel.
Ponosni in veseli smo, da imamo v naši sredi tako vestnega,
zagnanega, požrtvovalnega … prostovoljca, ki je s svojim
pozitivnim pristopom in odnosom do dela dodana vrednost
v lokalni skupnosti.
Hvaležni smo vsem prostovoljcem, ki delujejo v okviru
naših programov, saj je to zagotovo pokazatelj človeške
solidarnosti, ki je pomembna za dobrobit celotne družbe.
HVALA VSEM PROSTOVOLJCEM!
Občina Radlje ob Dravi in Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

