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PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA MALO DRUGAČE
Občina Radlje ob Dravi vsako leto skupaj z Osnovno šolo Radlje ob
Dravi in Glasbeno šolo Radlje ob Dravi pripravi pester program ob
dnevu žena.
Zaradi ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa proslave letos
ne bo. Vendar smo se odločili, da mame, žene, punce, dekleta,..
kljub temu obdarimo, vendar na malo drugačen način. Skupaj s
Krajevnimi skupnostmi Radlje ob Dravi, Vuhred, Remšnik in Sv.
Anton na Pohorju smo sprejeli odločitev, da bomo nežnejšemu
spolu v ponedeljek, 8. marca podelili rože, in sicer na naslednji
način:
• Predstavniki KS Radlje ob Dravi bodo delili v centru Radelj ob
Dravi od 11. do 13. ure in pred OŠ Radlje ob Dravi, od 13.15
do 15. ure,
• Predstavniki KS Vuhred bodo delili pred OŠ Vuhred, od 13.
do 15. ure,
• Predstavniki KS Remšnik bodo delili pred OŠ Remšnik, od 13.
do 15. ure,
• Predstavniki KS Sv. Anton na Pohorju bodo rože razdelili po
domovih.
Moč ženske izvira iz dejstva, ki ga ne zna razložiti niti psihologija.
Moške se lahko analizira, ženske … Samo obožuje.
(Oscar Wild)
Občina Radlje ob Dravi

UMIK BANKOMATA V VUHREDU
Občina Radlje ob Dravi je leta 2016 z Delavsko hranilnico, d. d.,
sklenila pogodbo o postavitvi bankomata v Vuhredu, s katero
je bilo določeno, da če ne bo doseženo določeno število dvigov
dnevno, Občina plačuje razliko do pokritja stroškov, in sicer do 300
EUR mesečno (brez DDV).
Ker pa se je število dvigov na bankomatu toliko zmanjšalo, je
Delavska hranilnica na Občino poslala dopis, da bo odstranila
svoj bankomat. Občina je za preprečitev odstranitve posredovala
Delavski hranilnici vprašanje, koliko znašajo mesečni stroški
za ohranitev bankomata v Vuhredu, in sicer so ti ocenjeni na
16.836,00 EUR letno. Ponudbo smo posredovali v proučitev tudi
Krajevni skupnosti Vuhred. KS Vuhred je sprejela sklep, da so
stroški ohranitve bankomata previsoki.
Zaradi previsokih stroškov bo bankomat marca 2021 odstranjen.
Občina Radlje ob Dravi

SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI V OBČINI RADLJE
OB DRAVI
Občina Radlje ob Dravi v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Uradni
list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)
izvaja naloge in ukrepe na področju prostoživečih mačk oz.
zapuščenih živali. Tako smo tudi v letu 2021 podpisali Pogodbo o
osnovni oskrbi zapuščenih živalih z Veterinarsko postajo Radlje ob
Dravi kot izvajalcem.
Že tretjo leto zapored občina izvaja prakso lovljenja prostoživečih
mačk v mačjelovke, odvoz k veterinarju na sterilizacijo in potem
vrnitev mačk v njihovo okolje oz. tja, kjer so bile odvzete. Za občino
izvaja odlov mačk Zavod Radela. V preteklem letu se je za oskrbo
zapuščenih živali namenilo 1.526,63 EUR, višina predvidenih
sredstev za leto 2021 pa znaša 1.900,00 EUR.
Občina Radlje ob Dravi

PUSTOVANJE NA DALJAVO

Tradicija pustovanja, ki ga na pustno soboto pripravljamo člani
Društva prijateljev mladine Radlje, je že tako dolga, da nam je
izredne razmere povezane z epidemijo Covid-19 res ne morejo
prekiniti. Zato smo se letos odločili in povabili otroke ter seveda
njihove starše, da nam pošljejo fotografije pustnih šem, ki jih bodo
med pustno soboto in pustnim torkom posneli v svojih domačih
»mehurčkih«. Odziv res ni bil množičen, je bila pa vsaka poslana
fotografija prisrčna in nekaj posebnega. Maske so bile dodelane,
nekateri so si jih izdelali celo sami. Predvsem pa moramo pohvaliti
voljo in trud, ki so ga tako otroci kot družine vložili v takšne vrste
pustovanje. Podelili smo štiri nagrade za sodelovanje in upamo,
da je pust opravil svojo nalogo in nas po dolgi in letos posebej
naporni zimi čakata lepša pomlad ter leto.
Člani DPM Radlje se zahvaljujemo vsem, ki sodelujete pri naših
dejavnostih. Čeprav so okrnjene, nenehno iščemo možnosti, da se
povežemo z otroki in družinami ter tako lažje premagamo čas, ki
nas loči od aktivnosti in srečevanj brez omejitev. Bodite dobro in
ostanite zdravi ter kmalu na svidenje.
Člani DPM Radlje

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
| Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča; info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40, 040 820 512
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

MEDSEBOJNA LJUBEZEN IN SPOŠTOVANJE JU
DRUŽI ŽE 60 LET

»Ljubezen je lepa, ko vzklije, še lepša je, ko se razvije, poroka pa ji
da vonjavo, ki spremeni jo v žlahtnost pravo.«
Da je res tako, zagotovo lahko potrdita Erika in Bogomir Altbauer.
14. februarja 2021 je namreč minilo natanko šest desetletij,
odkar sta si zakonca v cerkvici sv. Jurija na Remšniku obljubila
večno zvestobo. Po vseh teh letih skupnega življenja ju še vedno
povezuje ljubezen ter številni nepozabni spomini na dni, ko sta z
roko v roki in z veliko mero poguma, vztrajnosti in medsebojnega
spoštovanja uspešno premagovala vse ovire, ki jima jih je naložilo
življenje. Vedno sta znala stopiti skupaj, si prisluhniti, kajti imela sta
drug drugega, si zaupala in se imela rada. Na Remšniku, na Bušlovi
domačiji, sta si ustvarila družino in dom, kamor se še danes vedno
tako radi vračajo v topel in ljubeč objem njuni najdražji.
Čeprav svojega visokega skupnega življenjskega jubileja – 60.
obletnice poroke – ne želita obešati na veliki zvon, jima ob tej
priložnosti njuni otroci, vnuki, pravnuki in tudi krajani Remšnika
iskreno čestitamo in jima želimo veliko zdravja in medsebojnega
razumevanja ter da bi bila njuna jesen življenja še mnoga leta tako
lepa, nasmejana, srečna, predvsem pa ljubeča.
Zapisala: Valerija Tertinek

ZAPISNIK
ZAPISNIK zbora občanov Št. Janž pri Radljah, ki je potekal v torek, 5. novembra
2019, ob 19. uri, v gostilni Žohar
Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št. 28/16, 35/17 in
11/19) je župan sklical zbor občanov. Vabilo je bilo objavljeno v Novičkah Občine
Radlje ob Dravi, na spletni strani občine, na plakatnih mestih in na socialnih
omrežjih.
Prisotni:
15 občank in občanov Št. Janža pri Radljah,
mag. Alan Bukovnik, župan,
Robert Potnik – podžupan.
Dnevni red:
1.
Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala problematika
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala
problematika je župan predstavil:
•
informacijo o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3.
sklop«,
•
projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-Koležnikov most«,
•
projekt »Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga«,
•
projekt »Poslovna cona »Pušnik«,
•
projekt »Aglomeracija 10991 Zg. Vižinga-Radlje - izgradnja sekundarne
kanalizacije,
•
projekt »Dravska kolesarska pot Radlje – Vas«,
•
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob
Dravi,
•
predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020.
Predlogi in pobude občanov:
-ureditev javne razsvetljave proti Županku, od HŠ Št. Janž pri Radljah 75 do HŠ
Št. Janž pri Radljah 74;
ODGOVOR: Ureditev javne razsvetljave je v planu občine.
-košnja brežin na cesti Žnider;
ODGOVOR: S strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. smo pridobili pojasnilo,
da je naveden odsek ceste gozdna cesta, ki je v planu vzdrževanja Zavoda za
gozdove Slovenije in na cestah, ki imajo status GC, se košnja brežin ne izvaja.
- krajani želijo sestanek s predstavnico Št. Janža pri Radljah v svetu KS Radlje ob
Dravi;
ODGOVOR: Predstavnica je na seji Sveta KS Radlje ob Dravi predlagala, da se
uvedejo uradne ure za občane v pisarni KS in se seznam dežurstev članov sveta
KS objavi v Novičkah. Po zaključku epidemije se bo ukrep realiziral.
- ureditev parkirnih prostorov pri vrtovih v Radljah;
ODGOVOR: Parkirni prostori so urejeni.
- ureditev celotnega odseka ceste od Blaznikove ravne (GC 11A034 StrmšnikŠkarc), proti odcepu Žnidar (GC 11A056 – Žnidar);
- ODGOVOR: S strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. smo bili obveščeni, da je
odsek ceste ustrezno urejen.
- ureditev jaška pri Purkatu;
ODGOVOR: S strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. smo bili obveščeni, da je
zadeva urejena.
-brezplačni prenos lastništva ceste (Stražišnik) na občino s pogojem, da se cesta
prekategorizira v lokalno cesto (GC 11A034 Strmšnik-Škarc);
ODGOVOR: Z lastnikom je dogovorjeno, da se strinja z neodplačnim prenosom
delov zemljišč, po katerih v naravi poteka GC Strmšnik-Škarc. Predpogodba
neodplačnem prenosu mu je bila posredovana v podpis.
-Izgradnja vodovoda od HŠ Št. Janž 1 in 2 do HŠ 4;
ODGOVOR: izvedba je v planu za finančno perspektivo 2021-2027;
-Protiprašna ureditev pri Grajf in Koležnik (JP 846641-Tišler-Grajf – odcep GrajfKoležnik);
ODGOVOR: Pobuda se je evidentirala, kot evidenčna vloga za izvedbo
protiprašne ureditve. V skladu z veljavnim Pravilnikom o financiranju protiprašne
ureditve odsekov cest na območju občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 5/2008,
24/2008) pa bo objavljen javni razpis v okviru katerega bodo lahko vsi interesenti
v času odprtega razpisa podali vloge. Javni razpis bo objavljen, ko bodo
izvedene vse protiprašne ureditve upravičencem, ki so bile s sklepom uvrščeni
na prednostno listo financiranja protiprašne ureditve iz javnega razpisa 2008.
Zbor se je zaključil ob 20.30 uri.
Zapisal: Robert POTNIK, podžupan

Mag. Alan Bukovnik
Župan Občine Radlje ob Dravi

