
URBANA OPREMA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV IN 
ORGANIZACIJ V LETU 2022

NOVE PRIDOBITVE
Ker v Občini Radlje ob Dravi sledimo jasno začrtani poti 
razvoja in želimo, da ima celoten kraj enotno zunanjo 
podobo, kar že uresničujemo skozi celostno zasnovo 
ocvetličenja in novoletne razsvetljave, smo se odločili, 
da v prihodnje sistemsko uredimo tudi javne površine in 
urbano opremo. Izbrali smo izvajalca, ki bo natančno proučil 
že obstoječo opremo, tematske poti in ob upoštevanju 
kulturno-varstvenih pogojev izoblikoval katalog urbane 
opreme, ki nam bo predstavljal glavno vodilo za opremljanje 
naše občine v prihodnjih letih. Tako bo naš kraj postajal vse 
bolj zaokrožena celota.

Občina Radlje ob Dravi

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov 
drugih društev in organizacij v Občini Radlje ob Dravi (MUV, 
št. 20/07, 5/2008, 8/13 in 10/2021) je Občina Radlje ob 
Dravi dne 26. 4. 2022 objavila Javni razpis za zbiranje vlog za 
sofinanciranje programov drugih društev in organizacij v letu 
2022, ki jih bo financirala iz občinskega proračuna. Prijave na 
razpis morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati 
osebno na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 
2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava na javni razpis – 
druga društva in organizacije«, in sicer najpozneje do 
27. 5. 2022. 

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani: 

http://www.radlje.si/javni-razpis-in-natecaj/3018

Občina Radlje ob Dravi

Trudimo se, da z večjimi in manjšimi projekti, ki se izvajajo v 
naši občini, dvigujemo kakovost življenja občank in občanov 
in izboljšujemo celotno podobo kraja.

Tako smo v zadnjih dneh meseca aprila zaključili kar 
štiri projekte:

> sodelavci JP KIČ so popravili in uredili počivališče 
   na Županku;
> zaključil se je projekt enotne zasaditve v centru Remšnika;
> zasaditev otočka pri HE Vuhred;
> postavitev panoramske table pri Vodnem parku v sklopu 
   projekta Partnerstvo za Pohorje

Občina Radlje ob Dravi
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TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE 
OB DRAVI 6. 5. 2022 – 12. 5. 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
DELOVANJA ORGANIZACIJ 
IN DRUŠTEV NA PODROČJU 
SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA ZA LETO 2022

JZ ŠKTM

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju delovanja organizacij 
in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v 
Občini Radlje ob Dravi (MUV, štev. 8/2017) je Občina Radlje 
ob Dravi dne 26. 4. 2022 objavila Javni razpis za zbiranje 
ponudb za sofinanciranje delovanja organizacij in društev na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2022. 
Ponudniki programov s področja socialno-zdravstvenega 
varstva morajo popolno ponudbo za delovanje predložiti v 
času od 26. 4. 2022 do vključno 27. 5. 2022, ko traja razpisni 
rok za prijavo na javni razpis.

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani: 

http://www.radlje.si/javni-razpis-in-natecaj/3019

Občina Radlje ob Dravi

KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED VABI

POČASTITEV DNEVA ZEMLJE S 
POHODOM PO GOZDNI UČNI 
POTI »GRAŠIN«

OBVESTILO

Spoštovani,

vabimo vas na prireditve v okviru krajevnega praznika Krajevne 
skupnosti Vuhred. 
Nedelja, 8. maj 2022

> ob 10.00   Pohod na Barnik, kjer bo otvoritev klopce ljubezni 
(zbirališče pohodnikov pred gasilskim domom v Vuhredu)
> ob 13.00   Športno srečanje kmetov, gasilcev in lovcev na 
veteranskem igrišču v Vuhredu 
Nedelja, 15. maj 2022

> ob 15.00    Praznovanje Krajevnega praznika KS Vuhred v 
večnamenski dvorani Vuhred

Krajevna skupnost Vuhred

Mladi planinci Osnovne šole Radlje ob Dravi in Planinskega 
društva Radlje smo Dan Zemlje počastili s pohodom po gozdni 
učni poti Grašin na Muti, raziskovanjem in spoznavanjem 
gozda in zgodovine.

Po lepo urejeni in varni poti, za katero skrbijo planinci z Mute, 
so nas mladi vodniki s pomočjo kažipotov in obvestilnih 
tabel seznanili z zanimivimi in pomembnimi zapisi o gozdu, 
njegovih prebivalcih, vlogi in seveda tudi našem odnosu do 
njega. Najvišji vmesni cilj poti so bile ruševine starega gradu, 
kjer smo ugotovili, da graščakov ni doma, da je prav »pasal« 
kakšen sendvič, sadna ploščica in kaj za poplakniti. Mladi so 
dobili nekaj informacij o zgodovini tega kraja in navodila za 
naslednji cilj Medvedov vrh. Medveda, razen prijazne pande 
na žigu, nismo srečali, je pa Medvedova družina lepo uredila 
to razgledno točko z vpisno knjigo in klopjo za oddih. 
Ker je ura neizprosna, nam je bilo dano le še, da so mladi 
vodniki poiskali manjkajoče kontrolne točke in nas pripeljali 
do cilja oz. starta.

Tako so mladi planinci Dan Zemlje resnično doživeli, pridobili 
nova znanja, izkušnje ter »prisluhnili« gozdu, ki je predstavil 
svojo različno vlogo in »prošnjo« po našem primernem 
odnosu do njega in njegovih prebivalcev.

Franc Glazer za PD Radlje

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo družba Dravske elektrarne Maribor 
v mesecu maju 2022 začela prenovo zadnje, tretje faze 
rekonstrukcije žerjavne proge in kompletne krovne 
konstrukcije na jezovni pregradi hidroelektrarne Vuhred. Ker 
krov jezovne pregrade hidroelektrarne Vuhred služi tudi kot 
prehod, tako za promet kot za pešce, vas seznanjamo, da v 
času prenove – med 9. majem in 15. novembrom 2022 – le-
ta ne bo mogoč.

Hvala za razumevanje.

Dravske elektrarne Maribor

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 
6. 5. 2022

9:00
po 13. uri
po 13. uri
17:00

Gibam se - vadba
Učna pomoč
Družabne aktivnosti
Križanje mnenj

Sobota, 
7. 5. 2022

po 14. uri
17:00

Družabne aktivnosti
Kuharska delavnica za mlade

Ponedeljek, 
9. 5. 2022

09:00
po 13. uri
po 13. uri

Angleške pogovorne urice
Učna pomoč
Družabne aktivnosti

Torek, 
10. 5. 2022

po 13. uri
po 13. uri

Učna pomoč
Družabne aktivnosti

Sreda, 
11. 5. 2022

09:00
po 13. uri
po 13. uri

Kuharska delavnica
Učna pomoč
Družabne aktivnosti

Četrtek, 
12. 5. 2022

09:00
po 13. uri
po 13. uri

Pomoč pri uporabi telefona
Učna pomoč
Družabne aktivnosti


