
št. 17 • april 2017

POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA
26. april 2017 ob 16.00 uri

BENCINSKI SERVIS RADLJE

PROSLAVA OB POČASTITVI DNEVA
UPORA PROTI OKUPATORJU

27. april 2017 ob 10.00 uri

ŽUPANK NAD RADLJAMI

KRESOVANJE
30. april 2017 ob 20.00 uri

VODNI PARK RADLJE

7. PRVOMAJSKI CROSS COUNTRY
1. maj 2017 ob 8.30 uri

STADION

PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA
PRAZNIKA 

1. maj 2017 ob 10.00 uri

VODNI PARK RADLJE

VABLJENI!

SPOŠTOVANE OBČANKE, 
SPOŠTOVANI OBČANI,
 
V strategiji razvoja občine do leta 2025 smo si sku-
paj zastavili cilj; postati turistično prepoznavna ob-
čina. V obdobju finančne perspektive 2007–2013 
smo s pomočjo EU sredstev veliko vložili v športno 
in turistično infrastrukturo (Športna hiša, športni 
stadion, Mladinski hotel, Vodni park ...). V želji še 
bolj napredovati v razvoju turizma smo k sodelo-
vanju povabili mag. Marjana Hribarja – bivšega 
generalnega direktorja direktorata za turizem na 
Ministrstvu za gospodarstvo in podpredsednika 
Svetovne turistične organizacije. 
V preteklosti smo že odlično sodelovali pri projek-
tih na področju turistične infrastrukture. Po šestih 
mesecih sodelovanja je g. Hribar pripravil analizo 

stanja s predlogi za prihodnost razvoja turizma. G. 
Hribar ocenjuje, da našo občino odlikuje neverjet-
no velik razvoj na področju športne in turistične 
infrastrukture. 
Da se občina ponaša z nekaj odličnimi festivali in 
prireditvami v celem letu; da je gostinska ponudba 
dobra in že privablja domače in tuje goste. Tako g. 
Hribar: »Turizem je gospodarska panoga!« in pred-
laga občini Radlje ob Dravi, da naredi vse za čim-
prejšnji vstop gospodarskih družb v turistično de-
javnost, predvsem takšnih, ki imajo vizijo celovitega 
razvoja turizma v destinaciji. Predlaga, da se poišče 
najemnika za Mladinski hotel z vizijo spremeniti 
mladinski hotel v klasični hotel, in za vodni park. 
Predlaga, da naj z infrastrukturo upravlja gospodar-
ska družba, ki bo zagotavljala razvoj destinacije z 
novimi investicijami in novimi delovnimi mesti.
     

Občina Radlje ob Dravi

KRAJEVNA SKUPNOST RADLJE OB DRAVI PRAZNUJE  
Letos bo prvič praznovanje na zemljišču pri vodnem parku, ki je v lasti občine, s pričetkom ob 10.00 uri. Obiskovalcem prireditve bomo 
zagotovili brezplačni prevoz z avtobusom od parkirišča Bajte do vodnega parka in nazaj, in sicer med 8.30 in 15.30 uro. Bogat zabavni 
program bodo s svojim sodelovanjem obogatila domača društva, ki bodo z različnimi dejavnostmi in aktivnostmi dodatno popestrila 

praznovanje Krajevnega praznika Radelj ob Dravi. Vabljeni!

Krajevna skupnost Radlje ob Dravi in Občina 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. 

ZDRAVSTVENO LETOVANJE 
OTROK IN ŠOLARJEV
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Radlje 
ob Dravi, se je tudi v letošnjem letu uspešno pri-
javilo na javni razpis ZZZS za sofinanciranje pro-
grama zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev 
v višini 13.312,00 eur. Tako bomo v letošnjem 
letu organizirali že 21. zdravstveno letovanje ot-
rok. Letovanje bo potekalo od 12. 7. do 22. 7. 
2017 na otoku Krku, kjer bodo otroci s svojimi 
vzgojiteljicami in vzgojitelji bivali v Mladinskem 
počitniškem domu Frankopan v Punatu. 
Otroci se lahko letovanja udeležijo s sofinan-
ciranjem s sredstvi iz javnega razpisa, če imajo 
v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni 
hospitalizaciji (dva in več zapisov v času od pre-
teklega razpisa – od 29 .1. 2016 do 24. 2. 2017) 
ali so bili pogosteje bolni (dva ali več zapisov v 
medicinki dokumentaciji v času od preteklega 
razpisa – od 29.1.2016 do 24.2.2017), na pred-
log osebnega zdravnika otroka. 
Seveda lahko otroka prijavite na letovanje tudi 
kot samoplačnika. Več informacij o letovanju 
lahko dobite pri osebnem zdravniku otroka ali 
na OZ Radlje ob Dravi (040250134, 02 887 30 
52).
     

OZRK Radlje ob Dravi

IZHAJANJE NOVIČK OBČINE 
RADLJE OB DRAVI
Spoštovane občanke in občani, 

obveščamo vas, da zaradi prvomajskih prazni-
kov,  naslednji teden ne bomo izdali Novičk Ob-
čine Radlje ob Dravi. 

 Občina Radlje ob Dravi 

JAVNI RAZPIS ZA 
DODELITEV POMOČI 
ZA OHRANJANJE IN 
SPODBUJANJE RAZVOJA 
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Radlje ob Dravi za programsko obdob-
je 2015–2020 je občina objavila Javni razpis za 
dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje 
ob Dravi za leto 2017. Predmet javnega razpisa 
je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, 
iz proračuna občine Radlje ob Dravi za leto 2017 
iz naslova naslednjih ukrepov:

UKREP 2: Pomoč za naložbe v predelavo in tr-
ženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter na-
ložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de 
minimis;
UKREP 3: Podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva in razvoja podeželja

Rok za oddajo vlog je 19. 5. 2017.
Razpis in razpisna dokumentacije je objavljena 
na spletni strani občine: 
http://www.radlje.si/doc2/razpisi/javni-razpis-
-kmetijstvo-2017.pdf

Občina Radlje ob Dravi

ENERGETSKA SANACIJA 
OBJEKTA VELEBLAGOVNICA 
TIMA
Občina Radlje ob Dravi je v mesecu januarju 
2017 vložila vlogo za Javni razpis za sofinanci-
ranje energetske prenove stavb v lasti in rabi 
občin (oznaka JOB_2016) v okviru Operativnega 
programa Evropske kohezijske politike za ob-
dobje 2014–2020, prednostne osi 4 »Trajnostna 
raba in proizvodnja energije in pametna omrež-
ja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, 
prednostne naložbe 4.1. »Spodbujanje ener-
getske učinkovitosti, pametnega upravljanja z 
energijo in uporabe obnovljivih virov energije v 
javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, 
in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 
»Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem 
sektorju«. 
Dne 21. 4. 2017 je Občina Radlje ob Dravi s 
strani Ministrstva za infrastrukturo prejela sklep 
s katerim se je vlogi ugodilo. Občina Radlje ob 
Dravi prejme nepovratna sredstva v višini do 
353.514,86 EUR, kar predstavlja 40-odstotno 
sofinanciranje upravičenih stroškov operacije. 
Občina Radlje ob Dravi bo tako pristopila k ener-
getski sanaciji objekta že v letu 2017. V tem letu 
bo operacija tudi zaključena.

Občina Radlje ob Dravi

Vljudno vabljeni na Tradicionalno proslavo v počastitev dneva upora proti 
okupatorju in ogled dokumentarnega filma Znova na severni meji, Lackov 
odred v letu 1944/45 ter razstave Partizanska saniteta na Koroškem, ki bo v 
četrtek, 27. aprila na Župankovi domačiji. V dokumentarnem filmu avtorja 
dr. Marjana Linasija Znova na severni meji, Lackov odred v letu 1944/45 
je v predstavitev delovanja Lackovega odreda vključena živa pripoved 
neposrednih udeležencev dogajanja v tem usodnem času za slovenski narod. 
Pripovedovalci spregovorijo tudi o dogodku na Župankovi domačiji, kjer je 
padlo sedem borcev Lackovega odreda. Organizatorji Združenja borcev za 
vrednote NOB – Krajevna organizacija borcev Radlje ob Dravi, Muzej Radlje 
ob Dravi in Občina Radlje ob Dravi.

Vljudno vabljeni.

VABILO 

7.PRVOMAJSKI CROSS 
COUNTRY RADLJE
Letošnji 7. prvomajski cross country Radlje 
bo potekal na novi trasi

START: 8.30 – Športni stadion Radlje

CILJ: Vodni park Reš

Proga poteka po poljskih, gozdnih poteh in 
delno po asfaltni cesti, brez posebnih vzpo-
nov, v dolžini 9 kilometrov. Natančnejša 
predstavitev proge z zemljevidom lokacije 
in proge ter drugimi tehničnimi podatki je 
na voljo na spletni strani Športne zveze Ra-
dlje (www.radlje.com/szr/). Prijavite se na 
szr@radlje.com (prijavnice) ali na 041 447 
657 (Bojan Kus). Prijave so mogoče tudi na 
dan prireditve, do pol ure pred startom.

Vabljeni na tradicionalni tek v čim večjem 
številu!

Športna zveza Radlje ob Dravi 


