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OBVESTILO – SUBVENCIONIRANJE CENE 
OMREŽNINE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
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Na podlagi prejetega po-
ročila JKP Radlje ob Dravi, 
d. o. o., o obračunani rea-
lizaciji omrežnine za odva-
janje in čiščenje odpadnih 
voda za mesec januar, ki 
je v skladu s sprejetimi ce-
nami na Občinskem svetu 

Občine Radlje ob Dravi za 
leto 2016, ter tega, da se 
je do leta 2021 podaljšal 
rok za izvedbo sistemov 
čiščenja in odvajanja od-
padnih voda v Sloveniji, 
pripravljamo točko za ob-
ravnavo na naslednji seji 

Občinskega sveta Občine 
Radlje ob Dravi (seja bo 
predvidoma 14. 3. 2016) 
– predlog SUBVENCIO-
NIRANJA CENE omrežni-
ne odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda, v višini 
50 % za fizične osebe. 

Subvencija se bo upošteva-
la s 1. 1. 2016.
Po obravnavi točke na ob-
činskem svetu vas bomo o 
sprejetem sklepu obvestili.

mag. Alan BUKOVNIK, 
župan

OBČINSKA BLAGAJNA VOŠČILO
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Obveščamo vas, da so 
zaradi uvedbe Zakona 
o davčnem potrjevanju 
računov prekinili sode-
lovanje za plačevanje po-
ložnic na občinski blagaj-
ni Osnovna šola Radlje 
ob Dravi, Glasbena šola 
Radlje ob Dravi in Center 

Le redko si vzamemo čas, 
da zmoremo reči besedo hvala,
zato naj se vam zdaj zahvalimo,
za vso toplino, s katero nas božate,
za srečo, s katero nas obdajate,
in potrpljenje, ki ga imate z nami.
Iskrene čestitke ob dnevu žena vam želim,

 mag. Alan Bukovnik, župan 

za socialno delo Radlje ob 
Dravi. Položnic za navede-
ne zavode tako ni več mo-
goče plačevati pri nas. 
Za razumevanje se vam 
najlepše zahvaljujemo.

Občina Radlje ob Dravi
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VABILO NA KOMEDIJO
Turistično društvo Vuhred vabi na ogled 
komedije Andreja Jelačina v izvedbi 
Dramske skupine KD Holmec z naslovom 
PACIENTI V ČAKALNICI, ki bo v soboto, 
5. 3. 2016, ob 18.00 v dvorani Turističnega 
doma Vuhred.
Za popestritev bo poskrbel Harmonikarski 
orkester Šmit. Program bo povezovala 
Lucija Pšeničnik.

Prisrčno vabljeni.
 TD Vuhred
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RADLJE SKOZI ČAS: 
RADLJE IN RIMLJANI 

VABILO NA RAZSTAVO

PETEK - 04. MAREC 2016 
ob 19. uri, MMKC Radlje ob Dravi

Nagrobna plošča za Ganika 
odkrita leta 1832 na 

Radeljškem polju. 
Hrani jo Universalmuseum 

Joanneum v Gradcu.

Vljudno vabljeni v četrtek, 
3. marca 2016, ob 18. uri 
v Knjižnico Radlje na od-
prtje likovne razstave PO-
KLON ŽENSKI.
Članice in člani Likovne 
sekcije KD Radlje pripravl-
jajo razstavo, namenjeno 
čudoviti ženski, materi, 
hčeri... Obiskovalci bodo 
videli portrete žensk, žen-
ska telesa, rože... 

Ob odprtju bo kulturni in 
glasbeni program.
Razstava bo na ogled v 
odpiralnem času knjižnice 
do 31. marca.

Organizator: 
Likovna sekcija 

Kulturnega društva Radl-
je in Knjižnica Radlje. 
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SANACIJA HUDEGA  POTOKA
Hudi potok izvira severno 
od naselja Radelj. V zgor-
njem toku potoka, to je 
severno od naselja Radelj, 
je struga niveletno ureje-
na z ustalitvenimi objekti. 
V samem naselju pa po-
teka v kineti do Radeljske 
obvoznice, katero prečka 
preko akvadukta. Dolvod-
no, do dostopne poti pa pri 
vasi Dobrava, je potekala 
struga v delno zaraščenem 
zemeljskem nasipu.

Javno podjetje Kanalizacija 
in čistilna naprava Radlje, 
d. o. o., je zaradi  ugod-
nih vremenskih razmer v 
mesecu februarju uredilo 
zaraščeno strugo potoka 
in izvedlo delno sanacijo 
izlivnega polja Hudega po-
toka dolvodnega od naselja 
Radelj. 

JP KIČ Radlje, d. o. o.


