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OCENJEVANJE ŠKODE NA STVAREH ZARADI 
POSLEDIC POPLAV IN MOČNEGA VETRA
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje izdala sklep o pričetku ocenjevanja 
škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. 
decembrom 2017. 

Oškodovanci posredujte oceno škode na naslednjem obrazcu:
• ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči 

(obrazec 4).

Na podlagi 22. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode škodo 
v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija 
RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, 
v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na 
državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo, na elektrovodih in 
železnicah pa Ministrstvo za infrastrukturo.
Izpolnjen obrazec oddajte na Občini Radlje ob Dravi (Mariborska cesta 7, 
2360 Radlje ob Dravi) do ponedeljka, 15. januarja 2018.
Obrazec je na voljo v sprejemni pisarni 309/III Občine Radlje ob Dravi in 
na spletni strani občine http://www.radlje.si/novice/2112. Na obrazec 
pripišite svojo telefonsko številko  zaradi morebitnih dodatnih informacij.

Obvezna priloga k obrazcu: 
• fotografija nastale škode, 
• račun za opravljeno storitev ali nakup materiala.

Občina Radlje ob Dravi 

ZAHVALA
V nedeljo, 17. 12. 2017, smo Dekliški pevski zbor Aglaja, Ženski pevski 
zbor Dominica nova in Vokalni kvartet Rusalke pripravile božični 
koncert v cerkvi sv. Mihaela. Upamo, da smo vam pričarale večer, ki 
vam bo še dolgo ostal v spominu, odzvanjal v ušesih in risal nasmešek 
na obraz. Iskreno bi se rade zahvalile vsem, ki ste se udeležili našega 
koncerta in napolnili cerkev ter skupaj z nami pričarali čudovit 
decemberski večer.
Ob tej priložnosti vam v novem letu želimo … ne pozabite nase, imejte 
se radi, hitite počasi, ljubite življenje ... 

IZ SRCA HVALA!
Vaše Aglaje, Minke in Rusalke

MLADI PLANINCI OSNOVNE ŠOLE RADLJE 
NA NOČNEM POHODU V DRAVOGRADU, 
19. DECEMBRA 2017
Že v mraku smo se pod mostom v Dravogradu zbrali mladi planinci 
osnovnih šol iz Radelj ob Dravi, Dravograda in Šentjanža. Pozdravil 
nas je predsednik Planinskega društva Dravograd. Pohodniki smo bili 
seznanjeni s pravili pohoda, vsem pa je Svet za preventivo in varnost 
v cestnem prometu Občine Dravograd podaril tudi odsevne trakove. 
In smo šli. Preko starega mostu, mimo avtobusne postaje, železniške 
proge, kjer nas je pozdravila stara parna lokomotiva in naprej po cesti 
proti dvorcu Bukovje. 
Seveda smo prižgali lučke in v njihovi svetlobi prišli do dvorca. Sprejeti 
smo bili kot graščaki. Pogostili so nas s čajem in sprehodili smo se skozi 
grajske sobane. Na koncu smo si ogledali še ogromno zbirko knjig ter 
manjši muzej vojaške opreme. Nato smo se zbrali v kolono in v svetlobi 
lučk odšli nazaj proti Dravogradu. Zahvalili smo se gostiteljem in se 
odpeljali domov.

Franc Glazer, PD Radlje ob Dravi

NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI



 

OBDARILI PREKO 300 OTROK
Leto je naokoli in zopet je napočil čas praznovanja, čas, ko ne mislimo 
samo nase, ampak želimo s pozornostmi razveseliti tudi druge ljudi okoli 
sebe. Na Centru za socialno delo Radlje ob Dravi se s sodelavkami že 
vrsto let trudimo, da bi polepšali praznike čim več družinam in predvsem 
njihovim otrokom. 
Veseli smo, da smo se lahko v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom 
Dogaja se! in s pomočjo naših donatorjev, to so Božiček za en dan, 
Občina Vuzenica in številni posamezniki, v sredo, 27. 12. 2017, zbrali ob 
novoletnem dreveščku, pod katerim je več kot 300 otrok iz rejniških družin 
in družin z manj priložnosti čakala pisana škatla, polna presenečenj.
 Vsako leto obdarujemo vedno več otrok, saj se ta želja po osrečevanju 
drugih širi po vseh petih občinah in tudi drugod po Sloveniji. Vedno bolj 
smo očarani nad pripravljenostjo ljudi in njihovim zaupanjem, da preko 
nas razveselijo družine, ki zaradi pomanjkanja denarja svojim otrokom 
ne zmorejo polepšati praznikov z darili. Vedno več je med njimi družin 
z več otroki. Največja družina, ki je bila vključena v obdarovanje, šteje 
kar devet parov iskrečih se oči, ki so tudi letos od Dedka Mraza prejeli 
velike pakete s pozornostmi. Obdarovanje je potekalo v prostorih Hostla, 
kjer nam je Gold pub Radlje omogočil brezplačen najem prostorov, saj 
le-ta že vrsto let z donacijami podpira naš projekt. Srečanje z otroki in 
njihovimi starši je polepšalo tudi Društvo prijateljev mladine Radlje ob 
Dravi z igrico Žabji kralj, Plesno-rekreacijski klub Harmonija s plesom in 
mlada glasbenika, saksofonist Blaž Starc in pozavnist Aljaž Stošič (Klub 
Big band Radlje ob Dravi) z božičnimi pesmimi. Fotograf Silvo Salčnik 

PREDSTAVITEV KNJIGE 
Vljudno vabljeni v četrtek, 11. januarja 
2018, ob 18. uri v Knjižnico Radlje na 
predstavitev knjige Mojce Mihelčič: 
PLANET ASPERGER.

Mojca Mihelčič bo s svojo knjigo, knjižnim prvencem, v veliko pomoč 
marsikateri slovenski družini. Planet Asperger je namreč eno redkih del 
o Aspergerjevem sindromu slovenskega avtorja. Avtorica v knjigi na 
najbolj prijazen, humoren in razumljiv način razkriva vse pasti in koristi, 
ki so njeni družini pomagale, da je postalo življenje na planetu Asperger 
tudi lepo. Mojčin »kažipot« ponuja staršem otrok z motnjo avtističnega 
spektra ogromno nasvetov in priporočil, od katerih je mogoče katero 
staršem še neznano. In to je tisto, kar je pomembno. Deliti izkušnje in 
znanje. 

Knjiga je namenjena 
tako tistim, ki motnjo 
avtističnega spektra 
že poznajo, kot 
tistim, ki so zgolj 
radovedni. Med 
platnicami se skriva 
široka paleta izkušenj 
in modrosti, ki jih 
naplavlja življenje z 
otrokom, ki odstopa 
od povprečja. Od 
pogrizenih nohtov 
in neprespanih 
noči do notranjih 
zmag in napadov 
ljubeznivosti.  

Organizator: VGC 
Dogaja se! Center 

aktivnosti Koroške.  

VABILO NA DELAVNICO POLSTENJA COPAT
V okviru projekta VGC Dogaja se! Centra aktivnosti Koroške bomo 
v petek, 19. 1. 2018, ob 17.00 uri organizirali brezplačno delavnico 
polstenja copat z gospo Ksenijo Plazl.
Zaradi omejenega števila prostih mest vas prosimo, da se predhodno 
prijavite na telefonsko številko 030 304 624.

Vljudno vabljeni!

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške (MMKC)

                            POČITNIŠKI  MENI
                              V MMKC-ju 

            
                                                                                                                                            ponedeljek, 30. 10. 2017                     
                                                                                                                                                                  ob 10.00, čarovniška ustvarjalnica 
                                                                                                                                                   ob 18.00, čarovniške hrenovke  
                                                                             torek, 31. 10. 2017                                                     in koktejli                                                                                                                                                              
                                                                       ob 18.00, filmski maraton 
                                                                      in kuharska delavnica 

                       

      
         

                                                                                                                                                             petek, 3. 11. 2017                     

                sreda, 1. 11. 2017                                                                                                            ob 10.00 in ob 18.00, 
          ob 18.00, kviz »bistre                                                                                                       turnir v namiznem tenisu 
                                      glavice« 
                                                      četrtek, 2. 11. 2017 
                                                                             ob 10.00, ustvarjalna  
                                                                                              delavnica in pohod 
                                                                             ob 18.00, turnir wii 

                                           
                                                                                                                                                                sobota, 4. 11. 2017                                         

                                                                                                                                                          ob 18.00, kostanjev piknik 

           nedelja, 5. 11. 2017 

            ob 18.00, filmski popoldan  

 

                                                                   

                                               

   

 

 

  

 

 

ZAPRTJE PLANINSKIH POTI
Spoštovani,

obveščamo vas, da so zaradi posledic vetroloma do preklica zaprte vse 
planinske poti Planinskega društva Radlje, in sicer:

1. Radlje - Kapnar;
2. Radlje - Bricnikov vrh;
3. Vuhred - Janževski vrh - Lehen;
4. Odsek Evropske pešpoti med gostiščem Žohar in Radljami – obhod 

možen po glavni cesti.

Predsednik PD Radlje, Evald Lampreht in MO PD Radlje, 
Petra Grubelnik

Sax pa je poskrbel za to, da nam bo ta praznični dogodek ostal vedno 
v spominu.
Hvaležni smo vsem, ki so nam s svojo dobroto pomagali osrečiti toliko 
otrok. Ta projekt je postal na našem CSD-ju že tradicija in upamo, da 
bomo lahko še naprej širili mrežo veselja in prazničnega miru. 
Še enkrat hvala vsem donatorjem: Petrol, Gold pub Radlje, 
Večgeneracijski center Dogaja se, Javni Zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, 
Občina Vuzenica, Božiček za en dan, Delikomat d.o.o., Dom Hmelina, 
Lucija Smolnik, Silvo Salčnik Sax.

CSD Radlje ob Dravi 


