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JAVNI RAZPIS ZA
JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE
SOFINANCIRANJE LETNEGA
PROGRAMOV NA PODROČJU PROGRAMA ŠPORTA
TURIZMA
Občina Radlje ob Dravi je 17. 3. 2017 objavila
Občina Radlje ob Dravi je 15. 3. 2017 objavila
javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi za leto
2017.
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov društev na področju turizma.
Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani občine http://www.obcina-radlje.si/

javni razpis za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2017.

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni
strani občine http://www.obcina-radlje.si/.
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na
naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom: »Javni
razpis- Sofinanciranje športih programov v Občini Radlje ob Dravi za leto 2017« do 1. 4. 2017.
Občina Radlje ob Dravi

ODLAGANJE ODPADKOV V
NARAVO

Prijave na javni razpis morajo prosilci poslati s
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta
7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava na
javni razpis – področje turizma«, in sicer najkasneje do 14. 4. 2017.

Občina Radlje ob Dravi je bila v začetku tega meseca obveščena, da so bili v Radljah ob Dravi v
naravo odvrženi odpadki, ki so se nahajali na lokaciji iz Radelj ob Dravi proti mejnemu prehodu
Radelj, natančneje pri prvem ovinku na omenjeni relaciji, in sicer v gozdni vlaki. Javno podjetje
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o. je
opravilo čiščenje omenjene lokacije.
Spoštovane občanke in občani,
vljudno vas prosimo, da odpadke odlagate v za
to namenjene posode oziroma odpadke odpeljete v Zbirni center Javnega komunalnega podjetja Radlje d.o.o.

Občina Radlje ob Dravi

Samo skupaj nam lahko uspe, da bo Občina Radlje ob Dravi čista in bomo tako imeli življenjsko
okolje, ki ne bo obremenjeno z onesnaževalci
narave.
Občina Radlje ob Dravi

VABILO NA ČISTILNO
AKCIJO 2017
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi vabi vse občanke in občane Radelj ob Dravi, da se pridružite
ČISTILNI AKCIJI 2017, ki bo v soboto 1. 4. 2017.
Vsi, ki ste člani društev in organizacij, se boste
čistilni akciji pridružili v okviru društev in organizacij, ostali, ki pa se želite priključiti čistilni akciji,
in niste člani društev ter organizacij, pa lahko
pokličete 040 852 287 (Dominika).
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

Kulturno društvo BROD
Trbonje

KOMEDIJA

“MEDENI TEDNI
NA KORUZI”
VS

PETEK, TOPN
IN
24. 3. 2017 E NI!
ob 19. uri
Dvorana Hostla
Radlje ob Dravi
Center aktivnosti koroške

VABILO
V prvem pomladnem mesecu …ob
materinskem dnevu organizira K-td
Havaji tradicionalno srečanje žensk,
članic društva in krajank Sp. Vižinge.
Prireditev s kulturnim programom
bo v soboto, 25. 3. 2017, ob 18 uri, v
prostorih mladinskega doma.
Veselimo se srečanja z Vami!
K-td Havaji

SLOVESNA SV. MAŠA

PREDSTAVA »PODLAGA
ZAKONSKE SREČE«

Letos mineva 40 let, odkar je Župnijo v Radljah
ob Dravi prevzel župnik Jože Gomboc in verjetno si takrat ni misli, da se bo v naši župniji tudi
upokojil. Odločil se je, da s prvim marcem odide
v zaslužen pokoj.
Na Jožefovo nedeljo smo mu pripravili slovesno
sv. mašo in se mu zahvalili za vse, kar je storil za
nas. Brez dvoma bo pustil globoko sled, sled pri
gradnji pristnih odnosov med ljudmi in z zgledom, s svojo skromnostjo in ponižnostjo bo pustil sledi v naših srcih.

GASTRO STOL 2017
Občina Biograd na Moru in Turistična skupnosti
Občine Biograd na Moru vabi društva, posameznike, oz vse, ki bi želeli sodelovati na festivalu
Gastro stol 2017, ki bo potekal od 2. do 4. junija
2017.
V okviru festivala pripravljajo mini projekt
»mednarodna kuhinja«.

ŠPORTNIKI LETA V OBČINI
RADLJE OB DRAVI ZA LETO
2016

Želimo mu še veliko srečnih predvsem pa zdravih let v njegovem življenju.

Krajevna skupnost Remšnik ob materinskem
dnevu vabi vse matere, žene in dekleta pa tudi
ostale krajane na ogled predstave, ki bo v petek, 24. 3. 2017, ob 19.00 uri v krajevni dvorani
na Remšniku.
Medse smo povabili člane dramske sekcije KUD
Stane Sever, Ribnica na Pohorju.
Predstavo »PODLAGA ZAKONSKE SREČE« podarja KS Remšnik, zato vstopnine ni.

Občina Radlje ob Dravi

Krajevna skupnost Remšnik

Vse informacije najdete na
http://www.tzg-biograd.hr/hr/41/gastro-stol-2016-festival-izvorne-hrane-pica-delicija-suvenira-i-folklora
V kolikor ste zainteresirani, jim vašo odločitev
sporočite do 1. maja 2017, na prijava@tzg-biograd.hr
Občina Radlje ob Dravi

športno javnost občine Radlje ob Dravi. V letu
2017 je bil objavljen javni razpis za nominacijo
športnika leta, športnice leta, invalida športnika
leta, najperspektivnejšega športnika in športnice leta ter športne ekipe leta, uspešnega športnega društva in zasluženega športnega delavca
na področju športa v letu 2016.
Športna zveza Radlje je v petek, 10. marca 2017,
že dvanajstič organizirali prireditev, ŠPORTNIKI
LETA V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2016.
V prostorih restavracije Gold Pub je najprej potekala 16. skupščina zveze.
Po skupščini se je odvijala prireditev, na kateri
je program vodil moderator Tomaž KUMER, popestrili pa so ga profesorji Glasbene šole Radlje
ob Dravi.

Športna zveza Radlje ob Dravi je v letu 2005
na podlagi sprejetega pravilnika prvič razpisala
javni razpis za podelitev priznanj Športne zveze Radlje ob Dravi z namenom popularizacije
športne dejavnosti ter z namenom nagrajevanja naporov in dosežkov društev, klubov in
posameznikov za vse klube, športna društva in

Letošnji nagrajenci po kategorijah so bili:

SPOŠTOVANI ČLANI IN
OBISKOVALCI KNJIŽNICE!
Vljudno vabljeni v četrtek, 23. marca, ob 18. uri v
knjižnico Radlje na predstavitev knjig in predavanje Miše Pušenjak: Ekološko vrtnarjenje, visoke
grede, gomile in zeliščne spirale.
Miša Pušenjak je diplomantka biotehniške fakultete, oddelka za agronomijo, smer vrtnarstvo,
sadjarstvo in že skoraj 30 let dela na področju
pridelovanja zelenjave. Po zaposlitvi v Poskusnem centru Semenarne Ljubljana na Ptuju, kjer

ŠENT-OVA STOJNICA
V petek, 24. 3. 2017, med 10. in 12. uro Vas vabimo na ŠENT-ovo stojnico v središče Radelj.
Pridružite se nam in z nami obeležite materinski
dan. Mamice boste dobile majhno pozornost,
prav tako pa se vam bomo predstavili s svojimi
izdelki.
Vljudno vabljeni!
ŠENT Radlje
•

Zaslužen športni delavec na področju
športa – Marjan Repnik – Športno društvo
Vuhred

•

Športnik leta – Črt Pasterk – Kegljaški klub
Keglbar Radlje – kegljanje

•

Športnica leta – Neža Blaznik – Košarkaški
klub Maribor – košarka

Vsi nagrajenci so prejeli plakete in priznanja iz
rok predsednika Športne zveze Radlje ob Dravi,
g. Jožeta Vertovška.
Športna zveza Radlje ob Dravi je ponosna, da
imamo v občini Radlje ob Dravi uspešne športnice in športnike. Društva in klubi tako dokazujejo, da je mogoče s trdim in strokovnim delom
kljub majhnosti dosegati velike uspehe.

•

Najperspektivnejša športnica leta – Lucija
Potnik – KŠTD Dobrava – atletika

•

Športna ekipa leta – ekipa mladih kegljačev, Kegljaškega kluba Keglbar Radlje

ŠZ Radlje ob Dravi

je bila med drugim zadolžena tudi za preizkušanje sort zelenjave (in cvetlic) ter za vzgajanje novih sort, je že skoraj 15 let zaposlena kot kmetijska svetovalka, specialistka za zelenjadarstvo na
KGZS Zavod Maribor.
Veliko piše, svetuje in predava. Poleg strokovnih
prispevkov in člankov je avtorica več priročnikov
(Zelenjavni vrt, Moj ekovrt, Za vsak vrt, Visoke
grede in vrtički v posodah, Rastlinjaki na vrtu,…),
ki doživljajo nove in nove ponatise in so sodobnemu vrtnarju v pomoč pri enostavnih odločitvah, pa tudi takrat, ko si omisli visoko gredo,
gomilo ali rastlinjak na svojem vrtu. Nenazadnje
bi vsak vrtnar zelenjavo vsaj na svojem vrtu rad
pridelal na ekološki način, brez uporabe kemij-

skih pripravkov. Tudi za tovrstne nasvete bomo
na predavanju povabljeno strokovnjakinjo lahko
povprašali. Vabljeni vsi, ki želite obogatiti svoje
znanje.

Vsem nagrajencem iskreno ČESTITAMO!

Knjižnica Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

