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NOVICKE OBCINE RADLJE OB DRAVI

Stanovalci in zaposleni Doma Hmelina vas

v soboto, 25. marca, ob 16. uri

vljudno vabimo, da se nam pridružite in 

prisluhnete melodijam, ki jih bodo
 

za vse nas zapeli in zaigrali, člani

ansambla Štirje kovači.

Prireditev bo v prostorih Doma Hmelina

VABILO
Spoštovani člani in obiskovalci knjižnice!
Vljudno vabljeni v Knjižnico Radlje v četrtek, 9. 
marca, ob 18. uri na pogovor z avtorico Mile-
no Miklavčič in predstavitev knjige Ogenj, rit in 
kače niso za igrače.
Knjiga je – tako kaže – v slovenskem in tudi v 
evropskem prostoru prvi in edini – sicer po-
ljudno napisani – dokument, ki priča o tem, 
kakšno je bilo intimno življenje naših prednikov 
v 20. stoletju. Slovenci bi jo morali imeti doma, 
se o njej pogovarjati, z njeno pomočjo pa tudi 
prenašati spomine in izkušnje na mlajše genera-
cije. Ogenj, rit in kače niso za igrače je knjiga, ki 
mnoge šokira, a jih tudi zdravi. Doživela je že več 
kot 10 dotisov, z njo pa je pisateljica gostovala na 
več kot 410 literarno-pogovornih večerih. Sreča-
nja so prav posebna doživetja, saj nas prepriča-
jo, da vedno novim in novim skrivnostim, ki so 
bile zamolčane, ni videti konca.
Da je tema vedno in za široki krog ljudi aktual-
na, priča tudi dejstvo, da zanimanje za knjigo vse 

od prve izdaje v letu 2013 ne pojenja. Že tri leta 
ostaja med bralci, ki si jo izposodijo v knjižnicah, 
med najbolj izposojenimi ter rezerviranimi knji-
gami za odrasle! Tudi v radeljski knjižnici so vsi 
izvodi skorajda nenehno izposojeni in hkrati re-
zervirani. Zato smo želeli vsem, ki ste ali imate 
namen prebrati knjigo, omogočiti srečanje z av-
torico in vneto raziskovalko navad naših nedav-
nih prednikov

Knjižnica Radlje ob Dravi



MEDOBČINSKA 
NAMIZNOTENIŠKA LIGA
Namiznoteniška sekcija pri ŠD Vuhred že peto 
leto sodeluje v medobčinski namiznoteniški ligi, 
v kateri so sodelovale ekipe iz občin: Mislinja, 
Velenje, Celje, Slovenj Gradec, Muta in Radlje 
ob Dravi. Igralcem je v letošnjem letu uspel izje-
men podvig, saj so osvojili 1. mesto. V odločilni 
tekmi so premagali igralce iz NTK Slovenj Gra-
dec z rezultatom 6:5 in zasluženo osvojili prvo 
mesto.

18. 2. 2017 je v Ravnah na Koroškem potekal  
5. turnir za Računalniško lestvico veteranov. V 
kategoriji nad 70 let je igralec ŠD Vuhred Sil-
vo Sobiech iz Radelj osvojil odlično 3. mesto v 
Sloveniji. V polfinalu ga je premagal nekdanji 
evropski prvak Vecko, reprezentant Jugoslavije.

NT sekcija ŠD Vuhred
Marjan Repnik

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

OBČNI ZBOR ŠD VAS
V petek 24.2.2017 je na Vasi v gostišču 
»ERJAVC«, potekal redni zbor članov športnega 
društva Vas. Zbora se je od skupnega števila 
cca. 100, udeležilo 41 članov. Po pozdravu 
predsednika Kumer Tomaža in izvolitvi organov 
zbora, so bila na vrsti poročila verifikacijske 
komisije, finančno poročilo, poročila po 
sekcijah, mali nogomet, nogomet veterani, 
kegljanje, bowling, pohodniške sekcije in sekcije 
za ohranjanje kulturne dediščine, ter streljaške 
sekcije. Ugotovljena je bila velika zavzetost, 
množičnost in tudi zelo dobri tekmovalni 
rezultati na vseh področjih, kljub še vedno 
hendikepu iz l. 2014, ko so ostali po poplavi brez 
športnih igrišč.

Pri besedi gostom je župan občine Radlje ob 
Dravi mag. Alan Bukovnik s svojimi besedami 
vlil veliko hrabrosti pri nadaljnem delu ŠD Vas, 
kajti v letošnjem letu so si v društvu zastavili cilj 
obnoviti športno infrastrukturo. Letošnje leto 
pa je bilo tudi volilno leto in za novega predse-
dnika je bil tudi za nadaljna 4 leta potrjen To-
maž Kumer. Po točki razno, je sledil sproščen 
klepet,pogostitev gostitelja ,ter druženje članov 
še pozno v noč.

Predsednik ŠD VAS
Kumer Tomaž

SOKOLSKI DOM – PREPLET 
VSEBIN SKOZI ZGODOVINO IN 
SEDANJOST
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svo-
ji 17. redni seji potrdil Dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) »Sokolski dom – 
preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost«. 

Z investicijo bomo pridobili urejen objekt Sokol-
ski dom, katerega vsebina bo varstveno delovni 
center CUDV-ja Črna na Koroškem.

V projektu bo vključen CUDV Črna na Koroškem, 
ki bo upravljalec VDC-ja. Prav tako bo vključen 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dra-
vi, ki bo imel v objektu svoj Sokolski muzej. 
Pomembno vlogo pa bo imel tudi Medgeneracij-
ski center Radlje ob Dravi, ki deluje v Radljah ob 
Dravi s svojim programov sodelovanja z VDC, ki 
bo v sokolskem domu. 

Z vzpostavitvijo VDC v Radljah ob Dravi bomo 
uporabnikom zagotovili kakovostne storitve in 
prijeten urejen ambient, v katerem bodo lahko 
izvajali svoje aktivnosti. Uporabniki bodo imeli 
institucijo v lokalnem okolju in bodo lažje ohra-
njali stike z domačim okoljem. Prav tako bodo 
lahko koristili aktivnosti Medgeneracijskega cen-
tra Dravska dolina in številne druge programe, ki 
obstajajo v občini prav za namene vključevanja 
ranljivih skupin. S projektom bomo zagotovili 

enakovrednejše pogoje na podeželskem obmo-
čju v primerjavi z mestnim. 

VDC CUDV-ja Črna na Koroškem je predviden v 
pritličju in delu nadstropja. V pritličju bodo tri 
delavnice, dnevni prostor z čajno kuhinjo, jedil-
nica, garderoba, skladišče, sanitarije z umival-
nico in strojnica. Kot vertikalne komunikacije so 
predvidene nove stopnice in dvigalo. CUDV bo 
zavzemal centralni del nadstropja. Predvidena 
je tudi povezava z obstoječim stopniščem. V 
vzhodnem delu nadstropja je eno stanovanje 
namenjeno centru, drugo obstoječe stanovanje 
pa ni predmet projekta in ima lasten vhod s se-
verne strani preko obstoječega stopnišča.

Sokolski muzej, posvečen zgodovini objekta, bo 
v zastekljenih arkadah desno od glavnega vho-
da. Na levi strani bo trgovina, namenjena prodaji 
in predstavitvi izdelkov centra.

Projekt kandidira za sofinanciranje iz sredstev 
Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR) in proračuna Republike Slovenije.

Tabela: Dinamika in viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV
Viri financiranja 2017 2018 Skupaj Delež

Občina Radlje ob Dravi 33.006,84 € 78.534,03 € 111.540,87 € 64,54%

ESRR 18.449,96 € 42.845,59 € 61.295,55 € 35,46%

Skupaj 51.456,80 € 121.379,62 € 172.836,42 € 100,00%

Občina Radlje ob Dravi

ŠPORTNIK LETA 2016
Športna zveza Radlje ob Dravi in Občina Radlje 
ob Dravi Vas vabita na prireditev 
ŠPORTNIK LETA 2016, ki bo v petek, 10. marca 
2017, ob 19. uri, v prostorih restavracije Gold 
pub v Radljah ob Dravi.

Podelili bomo priznanja najboljšim v letu 2016: 
• športni ekipi, športnici, športniku, najper-

spektivnejši športnici do 15. leta starosti in 

• zaslužnemu športnemu delavcu za dosež-
ke na področju športa.

Program bodo popestrili:
Člani Glasbene šole Radlje ob Dravi in povezova-
lec programa Tomaž Kumer.

Veselimo se srečanja z vami.

ŠZ Radlje ob Dravi in Občina Radlje ob Dravi 


