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NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI
Bankomat Delavske 
hranilnice v Vuhredu
Po nekajletnem premoru lahko danes z 
veseljem objavimo, da z današnjim dnem 
pričenja z delovanjem bankomat Delavske 
hranilnice v Vuhredu.
Pred nekaj leti so iz samo njim znanih razlogov 
brez obvestila lokalni skupnosti iz Vuhreda 
odpeljali bankomat Nove ljubljanske banke.
Zaradi ogorčenja krajanov smo s strani lokalne 
skupnosti večkrat pisali na več naslovov bank v 
Sloveniji in jih povabili k postavitvi bankomata 
v Vuhredu.
Po večkratnem povabilu se je na naše zadnje 
povabilo odzvala samo Delavska hranilnica, ki 
pa je izkazala pripravljenost postaviti bankomat 
samo in le ob pomoči občine.
Predlog, ki je postal sestavni del pogodbe med 
občino Radlje ob Dravi in delavsko hranilnico, 
je naslednji: stroški delovanja bankomata 
na mesec znašajo 600 evrov. Da se ti stroški 
poravnajo z uporabo bankomata je treba vsak 
dan opraviti 70 transakcij. 
V pogodbi je zapisano, da če teh transakcij 
ne bo 70, bo razliko delovanja bankomata 

poravnala občina oz. plačala bo največ 300 
evrov na mesec. Vsak konec meseca bo banka 
na občino poslala rezultate delovanja, ki jih 
bomo objavili tudi v novičkah.
Ker za ta namen nimamo posebne postavke 
v proračunu občine, sem se odločil, da bo 
financiranje te storitve bremenilo postavko 
protokol župana.
Spoštovane občanke in občani, po večletnih 
prizadevanjih nam je pod takšnimi pogoji 
uspelo pripeljati bankomat nazaj v Vuhred. 
Vidite pa lahko, da je vse odvisno od nas, koliko 
ga bomo pač uporabljali.
Zahvaljujem se vsem, ki ste nas s svojimi 
prošnjami in zahtevami skozi vso obdobje 
motivirali, da smo nenehno pisali prošnje in bili 
na koncu uspešni.
Hvala Delavski hranilnici, da se je kot edina 
banka v Sloveniji odločila prisluhniti naši 
prošnji.
Želim vam obilo poslovnih uspehov, vam 
spoštovane krajanke in krajani pa enako 
kakovost življenja, ki ste jo imeli pred odvozom 
bankomata.

Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan Bukovnik

Javni razpis za podelitev 
priznanj Športne zveze 
Radlje ob Dravi
ŠPORTNA ZVEZA RADLJE OB DRAVI z 
namenom popularizacije športne dejavnosti 
ter z namenom nagrajevanja naporov 
in dosežkov društev ter klubov objavlja 
javni razpis za nominacijo športnika leta, 
športnice leta, najperspektivnejše športnice 
ali športnika do 15. leta starosti, invalida 
športnika leta, športno ekipo leta in športnega 
delavca/ke za organizacijsko delo na področju 
športa v občini.
Nominacije se zbiramo za leto 2016. V izboru 
lahko sodelujejo športniki, ki tekmujejo in 
trenirajo v klubih in društvih registriranih v 
občini Radlje ob Dravi ali pa v klubih in društvih 
zunaj občine, so pa občani občine Radlje ob 
Dravi in slovenski državljani.
Enako velja za športna društva in klube, 
registrirane v občini Radlje ob Dravi in športne 
delavce(ke) za organizacijsko delo na področju 
športa v občini Radlje ob Dravi.
Športne klube in društva ter športno javnost 

pozivamo, da predlagajo kandidate za 
priznanja.
O predlaganih kandidatih predložite kratko 
obrazložitev in dosežene rezultate.
Rok za oddajo pisnih predlogov je 10. 2. 2016.
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na 
naslov Športna zveza Radlje, Mariborska cesta 
7, 2360 Radlje ob Dravi. Imeti morajo oznako: 
Javni razpis za podelitev priznanj Športne zveze 
Radlje in NE ODPIRAJ-VLOGA. Šteje se, da je 
vloga prispela pravočasno, če je bila oddana v 
pisarni Športne zveze Radlje ob Dravi do 12. ure 
ali najkasneje zadnji dan roka za oddajo vloge 
na pošti s priporočeno pošiljko.
Podrobnosti Pravilnika o podeljevanju 
priznanja »ŠPORTNIK LETA« v Občini Radlje 
ob Dravi lahko najdete na spletni strani ŠZR – 
http://www.radlje.com/szr/.

             UO športne zveze Radlje ob Dravi

V MMKC-JU se 
pogovarjamo 
slovensko tudi s 
tujci

 
V Marenberškem mladinskem kulturnem 
centru smo v novembru spet začeli s tečajem 
slovenščine kot drugega tujega jezika. Ker smo 
trenutno na polovici naših druženj, je prav, da 
se malo pohvalimo, kaj  že znamo. 
Poglobili smo se v konverzacijo in se naučili 
nekaj vljudnostnih fraz, kako komu pomagamo 
na poti, pogovarjali smo se tudi o Sloveniji, 
Slovencih, življenju pri nas, v slovenščini pa je 
vsak tečajnik opisal tudi svoj kraj.
Pri začetnem tečaju pa smo se naučili osnov 
komuniciranja v slovenskem jeziku, kar 
bo udeležencem v pomoč pri življenju v 
slovenskem okolju. Predstavili smo sebe in 
svoje prijatelje. Obravnavali smo tudi zapise 
narodnosti v slovenskem jeziku, poklice in 
vljudnostne fraze, razlike med vikanjem in 
tikanjem, največ problemov pa nam je do 
sedaj povzročila beseda VŠEČ . 

JZ ŠKTM
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VABILO NA SEMINAR
OPRAVLJANJE STORITEV V AVSTRIJI – 
PRAKTIČNI PRIMERI

Termin izvedbe: četrtek, 26. 1. 2017 ob 10. uri 
Kraj izvedbe: sejna soba Mrežnega podjetniškega 
inkubatorja II Radlje ob Dravi, poslovna cona 
Dobrava, Dobrava 44a, 2360 Radlje ob Dravi
Prijava: do 18. 1. 2017 oz. do zapolnitve mest (število 
mest je omejeno). Prijavnica je na voljo na www.rra-
koroska.si ali na www.investkoroska.si
Cena: Brezplačno
Vsebina seminarja:
Na seminarju se bodo podjetniki seznanili z 
naslednjimi vsebinami:

• osnovna predstavitev dokumentacije, ki jo 
podjetje potrebuje za vstop na tuj trg (Avstrija);

• prikaz primerov dovoljenj, ki jih podjetje 
potrebuje in kje jih je možno pridobiti;

• ureditev davčne številke za podjetja (prikaz na 
primeru);

• prijava delavcev na Finančno policijo (prikaz na 
primeru);

• BUAK – v primeru udeležbe gradbenih podjetij 
(obrazložitev kaj BUAK je in na kaj morajo biti 
gradbinci pozorni);

• kako postopati v primeru kontrole s strani 
finančne policije (in kontrole BUAK), kako se 
vesti do inšpektorjev;

• katere so novosti v letu 2017 pri poslovanju z 
Avstrijo;

• kje pridobiti informacije, na koga se obrniti na 

pomoč pri prijavi dela v Avstriji.
Drugi del seminarja bo namenjen odgovarjanju na 
vprašanja
Delavnico bo vodila Jasna Kraker (Nemko, Jasna 
Kraker, s.p. )
Oddaja vprašanj: do 18. 1. 2017 morajo podjetniki, 
ki se bodo seminarja udeležili, oddati tudi specifična 
vprašanja, na katere želijo dobiti odgovore. Vprašanja 
lahko oddajo ob spletni prijavi ali jih pošljejo 
naknadno prek e-pošte tjasa.havnik@rra-koroska.si.
Izvedbo seminarja omogoča RRA Koroška v okviru 
izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti 
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018; 
Inštrument 5: Promocija gospodarstva in območja 
podravske in koroške regije za privabljanje zunanjih 
in domačih vlagateljev.

DOGAJA SE! 
Center aktivnosti Koroške 
je zaživel
Na Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi 
smo tik pred novim letom prejeli sklep in 
novico, da smo bili uspešni na javnem razpisu 
Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti za sofinanciranje projektov 
večgeneracijskih centrov, kar nas še posebej 
razveseljuje, saj to potrjuje naše dosedanje 
dobro delo in nam daje dodaten zagon za 

nadaljnje delo. S 1. januarjem 2017 smo že 
pričeli skupaj z našimi partnerji izvajati projekt 
Dogaja se! Center aktivnosti Koroške. 
Projekt združuje in nadgrajuje prejšnje 
programe, ki smo jih v obliki Medgeneracijskega 
centra Dravske doline in Dnevnega centra 
za otroke in mladostnike v MMKC izvajali v 
prejšnjih letih. Skupaj s našim partnerjem 
društvom Koroški medgeneracijski center 
in vsebinskimi partnerji v Mežiški dolini ter 
društvom ŠENT pa širimo dogajanje in vsebine 
še na širše območje Koroške regije. 
Projekt bo trajal 5 let. Vabljeni na številne 
delavnice, posvete, predavanja, druženja, 

aktivnosti v naravi, informativne dejavnosti in 
še kaj. Dogajanje bo zagotovo še bolj pestro, 
zato dobrodošli prav vsak dan v letu, tudi ob 
nedeljah in praznikih. 
 

Potopisno predavanje 
Andreje Avberšek
v četrtek, 12. januarja 2017, ob 18. uri v 
Knjižnico Radlje na potopisno predavanje 
Andreje Avberšek: NAMIBIJA in BOCVANA. 
Popotnica Andreja in njen sopotnik sta 5000 
kilometrov dolgo samostojno potovanje z 
najetim džipom začela med najstarejšimi 
rdečimi sipinami na svetu in mističnimi 
mrtvimi drevesi. V prostranih zalivih Namibije 
sta opazovala množice flamingov, razigranih 
delfinov in tisoče tjulnjevv. Afriške sončne 
vzhode in zahode sta vsak dan znova srkala 

vase. Visoki osamelci Spitzkoppe se dvigajo 
sredi povsem ravninske Namibije. Nacionalni 
park Etosha je postregel s čudovitim safarijem 
in velikim številom živali, ki sta jim zrla v oči: 
tudi levom in levinjam, leopardom ter redkim 
črnim nosorogom. Nacionalni park Chobe ju 
je med drugim razvajal s pogledom na nilske 
konje in ogromne krokodile. Jutranje srečanje 
z divjimi surikatami ob največjem posušenem 
slanem jezeru na svetu je bilo neprecenljivo. V 
Bocvani sta objemala zelo posebna in ogromna 
drevesa vrste baobab. Med najlepšimi doživetji 
pa sta zagotovo helikopterska preleta čudovitih 
Viktorijinih slapov ter delte Okavanga s safarijem 
iz zraka. Skratka: nepozabno in veličastno.

Dvoranski nogometni 
turnirji
Športno društvo Radlje ob Dravi s sponzorsko 
pomočjo Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi 
je v nedeljo 8. 1. 2017 odlično organiziralo in 
izpeljalo dva od šestih dvoranskih nogometnih 
turnirjev mladih, načrtovanih v mesecu 
januarju.
V dopoldanskih urah je v Športni hiši Radlje 
potekal turnir starejših dečkov U/15. Ob 
dobri udeležbi koroških klubov in klubov iz 
mariborskega okoliša je na turnirju nastopilo 

devet ekip. Po lepih in napetih nogometnih 
predstavah je bil končni vrstni red ekip 
naslednji:
1. mesto: NK Dravograd
2. mesto: NŠ NK Radlje
3. mesto: NK Pohorje
Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran 
član domače nogometne šole Aljaž Založnik, 
najboljši vratar turnirja pa je bil Nik Šturm – NK 
Dravograd.
V popoldanski urah se je nadaljeval turnir 
kategorije starejših cicibanov U/11. V 
mednarodni udeležbi osmih ekip so bili 
doseženi naslednji rezultati:
1. mesto: ND Dravinja

2. mesto: NK Dravograd
3. mesto: NK Fužinar
4. mesto: NŠ NK Radlje
Najboljši igralec turnirja – Aljaž Vodopivec – ND 
Dravinja, najboljši vratar turnirja – Nik Kolenda 
– NK Fužinar. Organizator turnirjev vabi vse 
ljubitelje nogometa tudi na naslednje turnirje 
mladih:
- v nedeljo 15. 1. 2017, 9.00 – mladinci U/19 in 
15.00 – mlajši cicibani U/9 in
- v nedeljo 22. 1. 2017, 9.00 – mlajši dečki U/13 
in 15.00 – najmlajši cicibani U/7

Lep športni pozdrav 
ŠD Radlje ob Dravi – NŠ NK Radlje


