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OBNOVA SOKOLSKEGA DOMA 
Obnova Sokolskega doma in ureditev VDC-ja ter muzeja Sokolov 
se počasi, a vztrajno preveša v končno fazo. Gradbeni oder je 
pripravljen za zamenjavo strehe in novo fasado, v notranjosti se 
izvajajo inštalaterska dela. 
V teh dneh smo na ogled prostorov povabili tudi uporabnike 
Varstveno delovnega centra Črna, v katerega se bodo v kratkem 
preselili. 
Vsi smo bili navdušeni, uporabniki zaradi novih prostorov in mi 
zaradi njihovega navdušenja ob pogledu in sprehodu skozi nove 
prostore.
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REVIZIJSKO POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA
Računsko sodišče je revidiralo Pravilnost poslovanja Občine Radlje 
ob Dravi v letu 2018 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in 
zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje 
nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna 
naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere (tekoče 
transfere za prevoze učencev osnovne šole in tekoče transfere 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam), zadolževanje ter 
druga področja poslovanja.
Revizija se je pričela z izdanim sklepom o izvedbi revizije, z dne 12. 
6. 2019.  V času izvajanja revizije so bile Računskemu sodišču še 
pogosto in anonimno posredovane dodatne prijave in pobude za 
pregled (ki pa jih ni bilo malo).
Pri izvajanju revizije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, pri katerih 
bi obstajal sum, da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje, saj bi 
v tem primeru lahko Računsko sodišče oz. predsednik Računskega 
sodišča na podlagi določb Zakona o računskem sodišču in 
Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije vložil predlog 
za uvedbo postopka zaradi prekrška ali ovadbo. 
Izdano revizijsko poročilo z dne 31. 8. 2020 se nanaša na poslovanje 
v letu 2018 in je občina že v teku samega revizijskega postopka 
razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti že odpravila oz. sprejela 
ustrezne popravljalne ukrepe. 
Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje 
poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila. 
Postopek se je lahko zaključil z izdajo revizijskega poročila.

Celotno poročilo Računskega sodišča je dostopno na  
http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/
revizija/pravilnost-dela-poslovanja-obcine-radlje-ob-dravi-v-
letu-2018-2709/
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JUBILEJNI SVETOVNI FESTIVAL PRAŽENEGA 
KROMPIRJA
Načrte za letošnji jubilejni, 20. Svetovni festival praženega 
krompirja, je porušila epidemija koronavirusa in tako dogodka 
prvo soboto v septembru na Sevniškem gradu ni bilo. Festival 
je kljub temu potekal, in sicer kar »na daljavo«, družili smo se 
lokalno, povezali pa virtualno, preko videokonferenc. 
Občina Radlje ob Dravi je pred tremi leti omenjeni festival že 
gostila in na Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi smo se odločili, 
da na festivalu sodelujemo v skladu s priporočili NIJZ. S svojo 
prisotnostjo je dogodek podprl tudi župan Občine Radlje ob Dravi, 
mag. Alan Bukovnik.
Dogodek je bil v soboto, 5. septembra 2020, na dvorišču MKC-
ja. Pripravili smo tradicionalno »restano repo« s čebulo in 
»grumpovsko mastjo«. Preko videokonference smo se pridružili 
skoraj tridesetim ekipam po Sloveniji. 
Kratek film dogodka si lahko ogledate na naši spletni strani pod 
zavihkom »zeleno Radlje« – »publikacije in video«.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi



TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 
11. 09. 2020–17. 09. 2020

 
DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 11. 09. 2020 9:30
po 16:00

Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi
Družabne aktivnosti
Križanje mnenj

Sobota, 12. 09. 2020 po 15:00 Družabni vikend
Izpolnjevanje obrazcev
Informiranje
Kuharska delavnica

Nedelja, 13. 09. 2020 po 15:00 Družabni vikend
Pekoskop
Pogovorna ura v angleščini

Ponedeljek, 
14. 09. 2020

10:00
po 16:00

Začetni tečaj nemščine
Družabne aktivnosti
Razgibajmo možgane – kviz

Torek, 15. 09. 2020 10:00
16:00
po 16:00

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi
Nadaljevalni tečaj nemščine
Družabne aktivnosti

Sreda, 16. 09. 2020 9:00
po 16:00

Kuharska delavnica
Družabne aktivnosti
Ustvarjalna delavnica

Četrtek, 
17. 09. 2020

9:00
po 16. uri

Pomoč pri uporabi računalnika in telefona
Družabne aktivnosti

PROJEKT SKUPNI PROMETNI PROSTOR – 
UREDITEV CERKVENEGA TRGA
Na projektu Vzpostavitev skupnega prometnega prostora kot 
eksperimentalne prometne ureditve na območju cerkvenega trga 
se dela počasi prevešajo v zaključno fazo. 
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 Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. 

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105  
Odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 | Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 | Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911
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