
SEJA SVETA KS VUHRED
V četrtek, 19. 1. 2012, smo imeli 8. red-
no sejo sveta KS Vuhred. Na seji smo 
obravnavali program prireditev za leto 
2012. K sodelovanju smo povabili vsa 
društva, šolo, vrtec ter župnijo in zbrali 
39 kulturnih, šolskih, športnih in verskih 
dogodkov ter prireditev. S tem želimo 
krajane povezati in povabiti k sodelovan-
ju. 
Na seji smo obravnavali finančni in in-
vesticijski plan, ki smo ga posredovali na 
Občino Radlje ob Dravi. Proslava ob kra-
jevnem prazniku bo 20. 5. 2012 ob 15. 
uri, vendar se bodo že v aprilu in maju 
odvijale številne prireditve.
Na seji je bil prisoten župan Alan Bukovnik, 
ki je sproti odgovarjal na vprašanja. Ob-
vestil nas je, da je s 1. 1. 2012 prevzel 
upravljanje pokopališč Režijski obrat. V 
vežici je potrebno zamenjati dotrajane 
peči in elektriko. Spomladi pa bi začeli z 
ureditvijo pokopališč. Občina Radlje ob 
Dravi je financirala zamenjavo vodovod-
nih cevi od hiše Molek – Mori do bloka 
št. 51. Pri točki pobude in vprašanja pa 
smo se seznanili s slabo izvedbo ceste 
šola – Horvat. Asfalt je bil slabo položen, 
zato smo se pismeno obrnili na občino. 
Občina je dobila s strani izvajalca zagoto-
vilo, da bodo spomladi opravili popravilo. 
Na 7. redni seji smo sprejeli sklep o pri-
zidku k dvorani za shranjevanje opreme. 
Najprej je potrebno narediti  geodetski 
posnetek obstoječega stanja, nato pris-
topiti k izvedbi idejne zasnove, ki bo pod-
laga za pridobivanje soglasij in smernic. 
Občina se je v letu 2012 prijavila na raz-
pis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Ukrep 322 – obnova in raz-
voj vasi. Projekt je sofinanciran v višini 
85 % upravičenih stroškov. Investicija se 
bo izvajala v letih 2012 / 2013, sredstva 
občine znašajo 21.604,04 €, sredstva EU 
pa 52.466,91 €. Občina je skupaj s KS 
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ŽUPANOV OBISK V PODJETJU BOXMARK 
LEATHER D.O.O. V RADLJAH OB DRAVI
Na povabilo direktorja podjetja Boxmark Leather, d.o.o., iz Kidričevega Mar-
jana Trobiša je župan Alan Bukovnik v sredo, 18. 1. 2012, obiskal njihovo proiz-
vodnjo v Radljah ob Dravi.
Šlo je za županov redni letni obisk podjetja in pogovor na temo »Razvojno sode-
lovanje med podjetjem in občino«. Direktor Marjan Trobiš je županu predstavil 
rezultate podjetja, s katerimi so zadovoljni, obenem pa je na kratko predstavil 
tudi razvojne ambicije podjetja v Radljah ob Dravi.

10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
RADLJE OB DRAVI
V prostorih Občine Radlje ob Dravi je v ponedeljek, 16. 1. 2012, potekala 10. 
redna seja Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. Na njej so bili prisotni vsi 
svetniki in svetnice. Obravnavali so 20 točk dnevnega reda, s širitvijo dnevnega 
reda s točko 9a »Razrešitev člana strokovnega sveta za šport ter imenovanje 
novega člana«. Med drugim so obravnavali prvo branje Predloga Proračuna 
Občine Radlje ob Dravi za leto 2012.

Občina Radlje ob Dravi
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Oddajte svojo zgodbo!
Ker bi radi, da prav vsi sodelujemo pri ustvarjanju tedenskih novičk Občine Radlje ob Dravi, vas vabimo, da nam najkasneje do ponedeljka 
do 12.00 ure pošljete na naslov novice@radlje.si vaše zgodbe in informacije, ki bi radi, da jih objavimo. Potrudili se bomo, da bomo 
upoštevali prav vse, kar pa zaradi ažurnosti obveščanja ne bomo utegnili objaviti, bomo dodali na naš FB profil in spletno stran Občine 
Radlje ob Dravi.

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

ŠPORTNA ZVEZA RADLJE OB DRAVI, z 
namenom popularizacije športne deja-
vnosti ter z namenom nagrajevanja na-
porov in dosežkov društev in klubov, ob-
javlja javni razpis za nominacijo športnika 
leta, športnice leta, najperspektivnejše 
športnice ali športnika do 15. leta sta-
rosti, invalida športnika leta, športno 
ekipo leta in športnega delavca/ke za 
organizacijsko delo na področju športa v 
občini.
Nominacije se zbirajo za leto 2011. V iz-
boru lahko sodelujejo športniki, ki tek-
mujejo in trenirajo v klubih in društvih 
registriranih v Občini Radlje ob Dravi, ali 
pa v klubih in društvih izven občine, so pa 
občani Občine Radlje ob Dravi in sloven-
ski državljani.
Prav tako tudi športna društva in klubi 
registrirani v Občini Radlje ob Dravi ter 
športni delavci (ke) za organizacijsko delo 

na področju športa v Občini Radlje ob 
Dravi.
Športne klube in društva ter športno ja-
vnost pozivamo, da predlagajo kandidate 
za priznanja.
O predlaganih kandidatih predložite krat-
ko obrazložitev in dosežene rezultate. 
Rok za oddajo pisnih predlogov je 13. 2. 
2012.
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene 
na naslov Športna zveza Radlje, Maribor-
ska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. Imeti 
morajo oznako: Javni razpis za podel-
itev priznanj Športne zveze Radlje in NE 
ODPIRAJ-VLOGA. Šteje se, da je vloga 
prispela pravočasno, če je bila najkas-
neje zadnji dan roka za oddajo oddana 
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. 
ure oddana v vložišču Občine Radlje ob 
Dravi.

UO ŠPORTNE ZVEZE 
RADLJE OB DRAVI

Vuhred naročila izdelavo projekta, saj 
se bo s tem izboljšala prometna var-
nost. Predvidena izgradnja hodnika za 
pešce bo v širini 1,60 m in dolžini 320 
m, z ureditvijo javne razsvetljave. Prav 
tako se je občina prijavila na Ukrep 322 
za obnovo in rekonstrukcijo ceste LC št. 
347111 Vuhred – HE Vuhred. Investicija 
je planirana v letu 2014 / 2015. Sredst-
va občine so 40.814,41 € in sredstva EU 
99.120,70 €. Podpredsednik KS Vuhred 
Boštjan Javernik je prisostvoval na ses-
tanku za izgradnjo pomola v Vuhredu in 
nas je seznanil, da se bo pomol prestavil  
50 m od izliva Vuhreščice. Prav tako se 
je podpredsednik udeležil sestanka TD 
Vuhred in nas obvestil, da pustovanje 
bo. Organizacijo in program prevzame 
Turistično društvo Vuhred. Prireditev 
sofinancirata Občina Radlje ob Dravi in 
KS Vuhred.
Na ovinku Hribernik – Šatur bo Režijski 
obrat namestil ogledalo in prometni 
znak na cesti GD – Zečič.
Herman Novak je posredoval  pobudo 
krajanov za javno razsvetljavo v ulici 
Pinter – Smolar. KS je že poskušala s 
postavitvijo luči, vendar je pri polagan-
ju asfalta prišlo do stiska cevi, ki so bile 
pripravljene za kable. Poskušali bomo 
najti  nove rešitve.

Metka Erjavec, 
predsednica sveta KS Vuhred

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNE 
ZVEZE RADLJE OB DRAVI

JAVNI RAZPIS
LAS MDD z.b.o. je dne 20. 1. 2012 ob-
javil dva javna razpisa, in sicer za pre-
vzem in izvedbo razvojnega projekta:
• ATRAKTIVNOST KOROŠKE 

TURISTIČNE PONUDBE (AKTP) 
in

• TRADICIONALNI PRODUKTI 
KOROŠKEGA PODEŽELJA (TPKP)

Oba javna razpisa z razpisno dokumen-
tacijo sta objavljena tudi na spletni 
strani LAS MDD z.b.o.,  www.lasmdd.
si.


