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RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ
Komisija za občinska priznanja objavlja Razpis za podelitev občinskih pri-
znanj v letu 2018.

Za leto 2018 se razpišejo naslednja občinska priznanja:
• Naziv ČASTNI OBČAN Občine Radlje ob Dravi,
• 1 NAGRADA Občine Radlje ob Dravi,
• največ 5 PLAKET Občine Radlje ob Dravi.

Naziv ČASTNI OBČAN Občine Radlje ob Dravi se podeli posameznikom, 
ki imajo posebne zasluge pri razvoju občine in za izredne dosežke na ka-
teremkoli področju človeške ustvarjalnosti.
Nagrada Občine Radlje ob Dravi se podeli občanom, pravnim in civilno-
pravnim osebam za velike dosežke pri razvoju Občine Radlje ob Dravi za 
večletno delo in rezultate na gospodarskem ali družbenem področju, s 
katerim se posameznik ali organizacija posebno izkaže in s tem doseže 
velike zasluge in koristi za občino.
Plaketa Občine Radlje ob Dravi se podeli občanom, pravnim in civilno-
pravnim osebam za pomembne uspehe pri razvoju Občine Radlje ob 
Dravi, na kateremkoli področju življenja.
Pobude lahko vlagajo občani, podjetja, zavodi, politične stranke, kra-
jevne skupnosti ter vse druge oblike organizacij in združenj v občini do 
vključno 12. 6. 2018.

Razpis je objavljen na spletni strani občine http://www.radlje.si/razpi-
si-in-natecaji/2164/razpis-za-podelitev-obcinskih-priznanj-v-letu-2018.

Občina Radlje ob Dravi 

VUHRED PRAZNUJE
Vljudno vas vabimo, da z nami proslavite prireditve ob krajev-
nem prazniku Vuhreda:

NEDELJA, 20. 5. 2018, ob 15. uri

10. POHOD PO VODNI UČNI POTI, SPUST SPLAVA PO 
REKI DRAVI IN DRUŽINSKO KOLESARJENJE 
Zbirališče pri zalivu Vuhreščice v Dravo.

SOBOTA, 26. 5. 2018, ob 18. uri

70 LET MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA VUHRED
Večnamenska dvorana Vuhred.

NEDELJA, 27. 5. 2018, ob 15. uri

610 LET VUHREDA
PROSLAVA OB KRAJEVNEM PRAZNIKU IN POČASTITEV 
PRAZNIKA DOGODKA ZB za vrednote NOB.

Vljudno vabljeni!

Krajevna skupnost Vuhred

NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI

NAKUP DVEH DEFIBRILATORJEV
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi 
je marca 2018 v Radljah ob Dravi gostil muzikal MAMA MIA, ki je imel 
predvsem dobrodelno noto, s katero je obiskovalce seznanil direktor 
Javnega zavoda, Damjan Cvetko.
Zbrana sredstva je Javni zavod namenil za nakup dveh defibrilatorjev, ki 
sta občanom dostopna na športnem stadionu in na garaži OŠ Radlje (za 
glasbeno šolo) in sta bila svojemu namenu predana v ponedeljek, 14. 5. 
2018. Javni zavod in vsi donatorji, ki so pripomogli k nakupu defibrila-
torjev, se zavedajo pomembnosti le-teh pri reševanju življenj.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k tej pomembni pridobitvi v naši 
občini.

JZ ŠKTM Radlje ob DRAVI



                            POČITNIŠKI  MENI
                              V MMKC-ju 

            
                                                                                                                                            ponedeljek, 30. 10. 2017                     
                                                                                                                                                                  ob 10.00, čarovniška ustvarjalnica 
                                                                                                                                                   ob 18.00, čarovniške hrenovke  
                                                                             torek, 31. 10. 2017                                                     in koktejli                                                                                                                                                              
                                                                       ob 18.00, filmski maraton 
                                                                      in kuharska delavnica 

                       

      
         

                                                                                                                                                             petek, 3. 11. 2017                     

                sreda, 1. 11. 2017                                                                                                            ob 10.00 in ob 18.00, 
          ob 18.00, kviz »bistre                                                                                                       turnir v namiznem tenisu 
                                      glavice« 
                                                      četrtek, 2. 11. 2017 
                                                                             ob 10.00, ustvarjalna  
                                                                                              delavnica in pohod 
                                                                             ob 18.00, turnir wii 

                                           
                                                                                                                                                                sobota, 4. 11. 2017                                         

                                                                                                                                                          ob 18.00, kostanjev piknik 

           nedelja, 5. 11. 2017 

            ob 18.00, filmski popoldan  

 

                                                                   

                                               

   

 

 

  

 

 

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI 
18. 5. 2018–24. 5. 2018

DATUM URA AKTIVNOST

Petek,  
18. 5. 2018

9.00
18.00
19.00
21.00

Računalniški tečaj za starejše
Ugankarski večer
Angleščina za mlade
Križanje mnenj

Sobota, 
19. 5. 2018

9.00–13.00

16.00
19.00

Indijanska vas pri Dvorcu Radlje 
ob Dravi
Igranje remija
Kuhajmo z mladimi

Nedelja, 
20. 5. 2018

16.00
Ustvarjalna delavnica: izdelava 
twisterja

Ponedeljek,  
21. 5. 2018

19.00
Namizni tenis in namizni 
nogomet

Torek,  
22. 5. 2018

10.00
10.00
16.00
19.00

Zeliščarstvo
Druženje mamic z dojenčki in 
malčki
Tečaj nemškega jezika
Orientalski ples

Sreda,  
23. 5. 2018

9.00
9.30

Kuharska delavnica
Merjenje krvnega tlaka in 
sladkorja v krvi

Četrtek,  
24. 5. 2018

9.00
10.00

16.00
19.00

Vseživljenjsko učenje: Petra Čurin
Urice za sproščanje z društvom 
ŠENT
Tečaj nemškega jezika
Tečaj nemškega jezika

TAKO SO PELI MATI MOJA
Turistično društvo Vuhred vabi vse ljubitelje ljudskega petja, da se nam 
pridružijo v soboto, 19. 5., ob 19. uri v Turističnem domu Vuhred.
Namen prireditve je ohranjati vrednote družinskega petja, da le-te ne 
tonejo v pozabo. Nastopilo bo osem koroških in prekmurskih družin s 
starimi pesmimi pod naslovom Tako so peli mati moja.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in tako dokažemo, da še radi pos-
lušamo slovensko pesem, ki nam sega prav do srca. Obenem pa bomo 
s tem podprli družine, ki se še trudijo ohranjati to kulturno dejavnost.

Lepo vabljen.
Turistično društvo Vuhred

Karl Gosak

Vabljeni v

INDIJANSKO VAS PRI DVORCU RADLJE
V soboto, 19. 5. 2018, ob 9.00 bomo odpotovali v skrivnostni svet 
Indijancev. Naučili se bomo indijanskega pozdrava, se poslikali z bojnimi 
barvami, zaplesali indijanski ples in se skupaj z Indijančkom VIKIJEM 
posladkali s slastnimi palačinkami.
Pridite in skupaj z nami doživite nepo-
zabno indijansko izkušnjo. 
Ne bo vam žal. V primeru slabega 
vremena bo prireditev potekala v 
ŠPORTNI HIŠI.
Dogodek je del kampanje EU PROJEKT, 
MOJ PROJEKT 2018, ki jo organizira 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, sofinancirata pa 
Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada. 

SLOVENŠČINA KOT DRUGI/TUJI JEZIK 
Ko je učenje zabava
Od meseca januarja do konca aprila smo se v okviru projekta VGC Dogaja 
se! Centra aktivnosti Koroške ob vikendih družili na tečajih slovenščine 
kot drugega/tujega jezika v prostorih Marenberškega mladinskega kul-
turnega centra. Skupaj smo preživeli 40 poučnih in prijetnih ur. 
V dobrih treh mesecih smo obravnavali teme začetne integracije, tako 
jezikovne kot kulturne, pa vse do slovničnih posebnosti. Ker je bila sku-
pina mešana, so bile ure prilagojene začetnikom, zahtevnejše naloge pa 
so bile namenjene tistim, ki razumejo že malo več. Trudili smo se, da bi 
uporabniki odnesli čim več znanja, ki ga lahko uporabljajo v vsakdanjem 
življenju. Uporabniki so bili med predavanji zelo delavni, tekom tečaja so 
sprejemali pravila slovenskega jezika in vedno veseli ter z zanimanjem 
prihajali na predavanja. Zvesti svoji kulturi pa so nas na zaključku pogos-
tili z njihovimi tradicionalnimi domačimi dobrotami.

Anja Mihelič, prostovoljka


