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MeDnaRODni gODbeni tabOR Musica cReativa 2013 
Član Mestnega pihalnega orkestra Radlje ob Dravi, Anže Ropoša, se je udeležil mednarodnega godbenega 
tabora, Musica Creativa 2013, ki je v Kopru, od 18. avgusta do 25. avgusta 2013 združeval mlade glasbenike 
iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške. Organizatorji mednarodnega projekta, Zveza slovenskih kulturnih 
društev, Zveza slovenskih godb ter Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti so glasbenikom 
omogočili neprecenljivo glasbeno izkušnjo in svojevrsten izziv, hkrati pa tudi prijeten poletni utrinek. 
Umetniški vodja in dirigent je bil priznani in mednarodno uveljavljeni nizozemski dirigent Jan Cober, ki 
je ob pomoči vrhunskih in uveljavljenih mentorjev za posamezne sekcije, z mladimi godbeniki na visoki 
strokovni ravni pripravil zahteven, a privlačen koncertni program, s katerim so nastopili v Slovenskem 
stalnem gledališču v Trstu, v Slovenski filharmoniji v Ljubljani ter z zaključnim koncertom v Kopru. Priznanje 
jim je izrekel tudi predsednik zveze slovenskih godb, Tone Urbas, ki je na zaključnem koncertu nagovoril 
zbrano množico ter se zahvalil glasbenikom in mentorjem.

Hermina Ropoša

V minulem vikendu se je 
pričelo tekmovanje v Štajerski 
nogometni ligi, sezona 2013/14, 
v kateri nastopa tudi člansko 
moštvo Nogometnega kluba 
Radlje.
Iz gostovanja v Štorah so 
nogometaši Radelj prinesli točko, 
tekma se je namreč končala z 
neodločenim rezultatom 0:0.
V soboto 31. avgusta, ob 19. uri, 
se bodo domači nogometaši prvič 
v tej sezoni predstavili zvestim 

navijačem, in sicer z nekoliko 
pomlajeno ekipo. Na gostovanje 
v Športni stadion v Radlje prihaja 
ekipa Nogometnega kluba Mons 
Claudius.
Poleg igralcev iz prejšnje sezone 
so se v klub po nekaj letih igranja 
v Dravogradu vrnili mladinci, ki 
so svojo nogometno pot začeli v 
Nogometni šoli Radlje.
Vsi ljubitelji nogometa in člani 
kluba upamo na uspešen 
začetek prvenstva,  zmago naših 

nogometašev na domačem 
igrišču ter številno podporo 
gledalcev.
Nogometna šola Radlje obvešča 
vse otroke in mladino od 6. 
leta starosti, da potekajo vpisi 
v Nogometno šolo Radlje, vsak 
torek in četrtek, ob 16. uri, na 
Športnem stadionu v Radljah pri 
trenerju Marku Pšeničniku.  
Športni pozdrav

bojan Kus, vodja nŠ Radlje

ŠtajeRsKa nOgOMetna liga sezOne 2013/14

Plačevanje 
POlOžnic na 
ObčinsKi 
blagajni 
Občinska blagajna bo s 
septembrom začela delovati 
v okviru občinske uprave. 
Namenjena bo plačevanju  
položnic naših občanov brez 
provizije.
Blagajna bo delovala v prostorih 
Občine Radlje ob Dravi, v 3. 
nadstropju, v pisarni 309.

uradne ure:
•  vsako sredo, od 8. do 16. ure.

na občinski blagajni bo možnost 
plačevanja položnic prejetih s 
strani Občine Radlje ob Dravi,  
javnih zavodov in  podjetij:
•  Občina Radlje ob Dravi
•  Javni zavod ŠKTM
•  Osnovna šola Radlje ob Dravi
•  Javno komunalno podjetje 

Radlje ob Dravi 
•  CATV Radlje – Vuhred kabelsko 

komunikacijski sistem d.o.o.
•  Elektro Celje Energija d.o.o.

Plačevanje plačilnih nalogov je 
možno SAMO Z GOTOVINO. 
Seznam se bo v primeru 
sprememb sproti dopolnjeval. 



Oblikovanje, tisk in lektura: agencija novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

ODPRta vRata atletiKe 2013
Vse športnike in rekreativce vabimo na tekaški 

športno-rekreativni dogodek, in sicer:
Conconijev test, v nedeljo, 8. septembra 2013, ob 9. uri. 

Kandidati bodo lahko izvedli enostaven test svoje kondicijske priprave 
(določitev anaerobnega praga). Lokacija: Športni stadion Radlje ob Dravi.

Podrobnejše informacije o prijavi in ostalih aktivnostih najdete na spletni strani 
www.radmamtek.si. Organizatorji: Koroški atletski klub Radlje ob Dravi, JZ ŠKTM 

Radlje ob Dravi ter Maxi sport. Prireditev podpira Občina Radlje ob Dravi.
V mesecu septembru bodo potekale tudi vodene priprave oz. treningi za tek na 5 

in 10 km. (prijave: info@maxi-sport.si; 040 67 68 95 - Primož Miheu)

Vabljeni na 
alzheimer cafe,

ki bo v petek, 6. septembra 
2013, ob 16. uri, v prostorih 

Doma Hmelina.
Gost srečanja 

doc. dr. aleš Kogoj, 
dr. med.spec. psih., bo predaval 

na temo
DEMENCA – VEČ KOT SAMO 

POZABLJIVOST.
Vljudno vabljeni!

PROjeKt »Razvaline gRaDu MaHRenbeRg« v zaKljučeni fazi
Projekt, ki zajema investicijsko vzdrževanje razvalin gradu oz. ukrepe za preprečitev nadaljnjega propadanja arheološke dediščine 
je v zaključni fazi. Na sliki so prikazana dela, ki so se izvajala na projektu.

Operacijo delno financira Evropska Unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. 
Predmet podpore 1: nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna dediščina iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Os 3 – Kakovost življenja in diverzifikacija, ki prispeva k ohranitvi dediščine na podeželju in izboljšanju 
kakovosti življenja ter posredno vpliva na večjo gospodarsko vitalnost podeželja. Stopnja pomoči znaša 85 % priznane vrednosti naložbe.

Projekt »DRužini 
PRijaznO PODjetje«
V mesecu juliju smo v Domu Hmelina d.o.o., 
pridobili certifikat »DRUŽINI PRIJAZNO 
PODJETJE«. 
K projektu smo pristopili ker se zavedamo 
kako pomembna je uskladitev poklicnega in 
zasebnega življenja.
Svojim zaposlenim vseskozi ponujamo razne 
ugodnosti in aktivnosti, ki pripomorejo 
k boljši produktivnosti, počutju in klimi. 
S pomočjo certifikata »Družini prijazno 
podjetje« pa smo sprejeli ukrepe, ki bodo še 
dodatno povečali  pozornost do zaposlenih 
in do njihovih družin.
Certifikat »Družini prijazno podjetje« v našo 
organizacijo prinaša večje zavedanje o tem, 
da je prepletanje poklicnega in družinskega 
življenja zelo pomembno, saj le zadovoljni 
zaposleni dobro opravljajo svoje delo.

Dom Hmelina


