
VABILO NA JAVNO RAZPRAVO V OKVIRU 
PRIPRAVE CELOSTNE PROMETNE 
STRATEGIJE OBČINE RADLJE OB DRAVI
Spoštovane občanke in občani,

v občini Radlje ob Dravi so v preteklih mesecih potekale aktivnosti, 
namenjene pripravi celostne prometne strategije (CPS). Strategija se 
pripravlja z namenom uveljavljanja celostnih, dolgoročnih in trajnostnih 
rešitev na področju prometa in mobilnosti. Izdelana strategija je tudi 
pogoj za kandidiranje občine na prihajajočih državnih razpisih za sofi-
nanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v slovenskih občinah, kot npr. 
ureditev površin za pešce in kolesarje.

Na podlagi opravljene analize stanja, srečanj, intervjujev in anketiranja 
smo oblikovali predlog CPS z akcijskim načrtom, ki ga želimo predstaviti 
širši javnosti, zato vas

vljudno vabimo na javno razpravo, ki bo v sredo, 7. junija 2017, ob 
17.30 v Mladinskem kulturnem centru Radlje ob Dravi.

V sklopu srečanja bo potekalo tudi žrebanje nagrajencev, ki so sodelo-
vali v spletnem anketnem vprašalniku. Podelili bomo glavno nagrado, 
zložljivo kolo in tri družinske vstopnice za celodnevni obisk Vodnega par-
ka Radlje ob Dravi. V anketi lahko sodelujete do 4. junija 2017 in se pote-
gujete za eno od nagrad. Vprašalnik je dostopen na spletni strani Občine 
Radlje ob Dravi, pod zavihkom Vizije in strategije Občine Radlje ob Dravi.

Veselimo se srečanja z vami!
Občina Radlje ob Dravi 

št. 21 • maj 2017

FIRST LEGO LEAGUE
V sredo, 24. maja 2017, je župan, mag. Alan Bukovnik, sprejel odlične 
First Lego League tekmovalce Osnovne šole Radlje ob Dravi, ki so sode-
lovali na zaključku tekmovanja FLL v Saint Luisu v ZDA. 

Prejeli so posebno nagrado sodnikov za izvirno predstavitev svoje na-
loge. V sodelovanju s trgovino Baby Center iz Radelj ob Dravi smo jim 
podarili dva lego robota, ki jim bosta služila ob sedanjih petih, s katerimi 
bodo navduševali še večje število mladih za robotiko, ki je sinteza mate-
matike in znanosti v enem.

Iskrene čestitke učencem in mentorjem!
Občina Radlje ob Dravi

OBVESTILO O ZAČASNI ZAPORI CESTE
Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v soboto, 10. 6. 2017, med 7.30 in 10. uro zaradi 
mednarodnega srečanja starodobnih vozil iz vse Slovenije in tujine po-
polna zapora lokalne ceste skozi center Radelj, in sicer:

-   LZ, št. 346101, Koroška–Mariborska cesta (od avtobusnega postaja-
lišča pred Tušem do Nove ljubljanske banke).

V času popolne zapore bo na Partizanski in Maistrovi ulici začasno urejen 
dvosmerni promet. Poskrbljeno bo za ustrezno signalizacijo in usmer-
janje prometa. Zaradi zapore ceste bosta obe avtobusni postajališči v 
centru Radelj začasno urejeni na parkirišču pri Pekarni Radlje ob Dravi.

Vljudno vas prosimo za razumevanje!
Občina Radlje ob Dravi 

Športno-kulturno turistično društvo Remšnik

Prijave na dan prireditve med 9. in 10. uro.
Start ob 10. uri za rekreativce in ob 10.30 za tekmovalce pokala rekreativcev. 

Veselimo se kolesarskega druženja z vami, zato pripravite kolesa!
Na cilju žrebanje nagrad med vsemi sodelujočimi.  

ŠKT Društvo Remšnik

REKREATIVNO
V OKVIRU POKALA REKREATIVCEV

»od Erjavca do Remšnika 2017«

KDAJ?
V nedeljo, 4. junija 2017.



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

VUHREŠKI ŠOLARJI NA LOVSKEM TABORU
Že četrto leto na podružnični šoli 
Vuhred organiziramo dvodnevni 
lovski tabor, ki ga otroci z učitelji-
cami preživijo na lovski koči LD Or-
lica Vuhred. Letos smo ga izvedli v 
čudovitem sončnem vremenu 26. 
in 27. maja. Bilo je nepozabno.

V petek zvečer so otroci v manjših skupinah z lovci odšli na opazovanje, kjer 
so videli kar nekaj živali. Sledila je večerja, »pokaži, kaj znaš« in počitek. V 
soboto je bilo aktivnosti kar veliko: spoznavanje gozda, dreves, gozdnih 
rastlin in živali pod mentorstvom lovcev in gozdarjev Janeza Skerlovnika 
in Mihe Mrakiča ter spoznavanje lovskega tiska in lovskih zanimivosti pod 
mentorstvom lovca Miloša Pečolerja. Nadaljevali smo z likovnim ustvarja-
njem, nato je sledilo kosilo, kasneje pa sprehod v bližnjo okolico, streljanje 
z zračno puško, ustvarjalna delavnica, iskanje skritega zaklada in obliko-
vanje gozdnih živali iz storžev, ki so jih otroci poiskali v gozdu. Seveda ni 
manjkalo sproščene igre v gozdu, kjer so otroci izžarevali svojo prijetno 
razigranost, dobro voljo in veselje.

Skupaj smo preživeli dva poučna, sončna, sproščena in vesela dneva v na-
ravi. Ugotovili smo, da lahko dan preživimo tudi brez televizije, računalni-
ka, tablice in telefona.

Hvala staršem, da so nam zaupali otroke, LD Orlica Vuhred za uspešno so-
delovanje ter  vsem tistim, ki nam pri organizaciji in izvedbi pomagate na 
kakršenkoli način, ter gospodu ravnatelju, ki nas pri našem delu podpira 
in spodbuja.

Učiteljice OŠ Vuhred

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI   2.6. – 8.6.2017
DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 2. 6. 2017 Mladi: Pogovor skonekta folk, družabne igre, Glasbeni petek

Sobota, 3. 6. 2017
20.00

Mladi: Kuhanje z mladimi, Križanje mnenj
Navijajmo skupaj za FAIRPLAY, finale Lige prvakov

Nedelja, 4. 6. 2017 Mladi: Hengerska nedelja, Filmski večer

Ponedeljek, 5. 6. 2017 9.00 Let's eat english – BRUNCH 
Zaključek angleških pogovornih uric

Torek, 6. 6. 2017 10.00
18.00
19.00

Zeliščarstvo
Tibetanske vaje
Delavnica orientalskega plesa

Sreda, 7. 6. 2017 9.00 Kuharska delavnica: Skutni cmoki s sadjem

Četrtek, 8. 6. 2017 9.00

10.00

Vseživljenjsko učenje: Wellness z Oriflamom. S pomočjo Tanita tehtnice 
bomo izdelali analizo vaše telesne sestave in podali priporočila za bolj 
zdravo življenje. Pokušnja wellness napitka.
Urice za sproščanje

JZ ŠKTM

OBVESTILO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis 
za sofinanciranje večjih investicij na problemskih območjih 2017. 
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje 
ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredme-
tena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri: 

- vzpostavitvi nove poslovne enote;
- razširitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
- diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili 
predhodno proizvedeni v poslovni enoti; 
- bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe po-
slovne enote.

Rok za oddajo vlog: 16. 6. 2017
Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavlje-
ni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1116

RRA Koroška d.o.o.
Občina Radlje ob Dravi

Vabimo vas na gledališko predstavo

Življenje pa teče naprej

v organizaciji gledališke skupine 
Koroškega medgeneracijskega centra Ravne na Koroškem.

Predstava bo v petek, 
9. 6. 2017, ob 19. uri

v dvorani MMKC Radlje ob Dravi.
Vstop je prost! 

                  
Vljudno vabljeni!

PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO
Slovenska filantropija je Občini Radlje ob Dravi v letu 2016 podelila naziv 
Prostovoljstvu prijazno mesto. V letu 2017 je Občini Radlje ob Dravi na 

podlagi poslane vloge organizacija potrdila naziv 
tudi za tekoče leto, na slovesnosti pa so nas sezna-
nili, da bo v bodoče potekalo preverjanje za izpol-
njevanje pogojev za naziv vsaka tri leta. 
Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto je bil potrjen 
18. maja 2017 na gradu Negova, in sicer v času Na-
cionalnega tedna prostovoljstva, ki je potekal od 

15. do 21. maja.  
Občina Radlje ob Dravi se zahvaljuje vsem občankam in občanom, ki v 
duhu prostovoljstva gradite stebre za boljšo in uspešnejšo družbo ter s 
tem prispevate k temu častnemu nazivu. Zahvaljujemo pa se tudi Slo-
venski filantropiji za trud in aktivnosti pri izvajanju naziva Prostovoljstvu 
prijazno mesto.

Hvala vam, da smo lahko boljši!
Občina Radlje ob Dravi


