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Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov na področju turizma v Občini Radlje 
ob Dravi (MUV, št. 6/2012) je 10. 2. 2015 Ob-
čina Radlje ob Dravi objavila JAVNI RAZPIS za 
sofinanciranje programov na področju turizma 

v Občini Radlje ob Dravi za leto 2016. 
Rok za oddajo je bi do 11. 3. 2016.
V proračunu Občine Radlje ob Dravi je za leto 
2016 zagotovljenih 6.026,40 EUR. 
Na javni razpis se je prijavilo 9 društev. Iz prilo-

žene preglednice je razvidna razporeditev sred-
stev posameznim društvom.

Razporejena sredstva: 

Vpis v program predšolske 
glasbene vzgoje, glasbene 
in plesne pripravnice je brez 
sprejemnega preizkusa. Ker 
imajo kasneje pri vpisu pred-
nost glasbeno bolj nadarjeni 
učenci, vsem priporočamo 
vpis v te programe.
Vpis v 1. razred glasbene 
šole za inštrument, balet ali 

petje bo možen po uspešno 
opravljenem sprejemnem 
preizkusu in glede na pros-
ta mesta. Preizkusi bodo v 
prostorih, kjer ima glasbena 
šola pouk.
Razpis za vpis v glasbeno šolo 
za šolsko leto 2016/2017 je 
objavljen od 6. maja 2016 
na oglasni deski, na spletnih 

straneh šole in na plakatih.
Za informacije pokličite 
051/345-231 ali 
888-06-43. 

Vprašanja lahko zastavite 
na naslov: 
milka.ajtnik@amis.net.

Zdravstveno-reševalni center 
Koroške v sodelovanju z  Re-
ševalno službo Maribor, JZZ-
PR Maribor, ŠKTM Radlje ob 
Dravi, PGD Radlje ob Dravi, PP 
Radlje ob Dravi idr.

VABI NA VAJO V VODNI 
PARK RADLJE OB DRAVI – 
REŠEVANJE UTOPLJENCA NA 
JAVNEM KOPALIŠČU, ki bo v 
soboto, 21. 5. 2016, ob 13. 

uri na kopališču Vodni park 
Radlje ob Dravi.

Vajo bomo izvedli pred od-
prtjem kopalne sezone na 
kopališču Vodni park. Namen 
vaje je preveriti pripravljenost 
enot v primeru reševanja uto-
pljenca na javnem kopališču. 
Glavni cilj vaje je povezovan-
je sistema Nujne medicinske 
pomoči z ostalimi službami za 

zaščito in reševanje, ki bi lah-
ko pomagale v dani situaciji 
(reševalci na kopališču, prvi 
posredovalci, reševalci ZRCK, 
potapljači, policisti idr.) ter na 
osnovi pridobljenih izkušenj 
dopolniti in izboljšati načrt 
reševanja.
VAJA BO POTEKALA V VSAKEM 
VREMENU. 
VLJUDNO VABLJENI! 

JZ ŠKTM

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV  NA PODROČJU TURIZMA

VPIS UČENCEV V GLASBENO ŠOLO RADLJE  
IN V NJENE ODDELKE ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

VAJA V VODNEM PARKU  RADLJE OB DRAVI
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 DRUŠTVO: SOFINANCIRAN PROGRAM Čolnarsko društvo 
Skala Vuhred

Kulturno-turistič-
no društvo Havaji

Turistično druš-
tvo Radlje

Turistično druš-
tvo Vuhred

Kulturno-turistično 
društvo Sv. Anton

Društvo kmetic 
Dravske doline

Kulturno, šport-
no in turistično 
društvo Dobrava

1. Delovanje društva 29,00 29,00 86,90 86,90 57,90 86,90 86,90
2. Aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne 

dediščine kraja
/ 86,90 260,70 173,80 / 86,90 173,80

3. Aktivnosti na področju urejanja okolja 86,90 57,90 173,70 144,80 86,90 29,00 86,90
4. Izvajanje promocijske in informativne 

dejavnosti
/ / 173,80 115,80 / 115,80 57,90

5. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične 
ponudbe kraja

86,90 / 347,60 86,90 86,90 / 173,80

6. Organizacija in sodelovanje na turističnih 
prireditvah

57,90 57,90 231,70 521,40 115,90 521,20 57,90

7. Izobraževanje na področju turizma / 86,90 173,80 144,90 173,80 86,90 86,90
8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za 

sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 
turizma

29,00 / 86,90 57,90 115,80 / 29,00

9. Druge pomembnejše aktivnosti, ki jih ni 
mogoče uvrstiti med navedene programe

29,00 29,00 57,90 / / / 116,00

SKUPAJ € 318,70 347,60 1.593,00 1.332,40 637,20 926,70 869,10

Marenberški mladinski kulturni center
SREDA

25. MAJ 2016
ob

19. uri
Predavanje o ajurvedi -

najstarejši medicini

Spoznajte najstarejše znanje o popolnem zdravju in kako
do uravnoteženega življenja in zdravja s pomočjo

ajurvede, prehrane prilagojene vsakemu posamezniku,
glede na telesno zgradbo in stopnjo bolezni.

Slišali boste tudi o diagnozi pulza,
ter zaznavanju bolezni v najbolj zgodnji stopnji razvoja.
Z nami bo Ajurvedski terapevt, dolgoletni predavatelj in

učitelj tehnike TM Gregor Obronek
z več kot 20 letnimi izkušnjami.

Organizator: MMKC in cvetličarna Mimoza Dravograd.



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

Tudi letos smo se v Koroškem pokrajin-
skem muzeju pridružili akciji Zveze prija-
teljev mladine Slovenije in tako od torka, 
17. maja 2016, do sobote, 21. maja 2016, 
družine vabimo k brezplačnemu ogledu 
muzejskih razstav in zbirk v Muzej Radl-
je ob Dravi (dvorec Radlje, Koroška cesta 
68).
Še posebej zabaven in igriv bo ogled 
gostujoče razstave Herman Lisjak v dvor-
cu Radlje (iz Otroškega muzeja v Celju). 
Interaktivna razstava, med katero bodo 
otroci lahko preizkušali, raziskovali, po-
vezovali spoznanja in iskali rešitve, bo 
otrokom in njihovim spremljevalcem na 
privlačen način, s pomočjo številnih ak-
tivnosti, približala slovensko in svetovno 
dediščino. Razstava bo na ogled do konca 
leta 2016. 
V Muzeju Radlje smo včeraj, 18. maja, 
praznovali tudi mednarodni dan muzejev 
z brezplačnimi ogledi in javnim vodstvom 
po stalnih razstavah in zbirkah.
Muzej Radlje ob Dravi je odprt od torka 
do petka od 9. do 15. ure, v soboto od 9. 
do 13. ure in izven odpiralnega časa po 
predhodnem dogovoru.

Vljudno vabljeni v muzej!
V petek, 6. maja 2016, smo se Cicibani planin-
ci odpravili na spomladanski izlet v Ribnico na 
Pohorju na Kmetijo tete Lene. Čeprav je bilo 
vreme še tik pred našim odhodom oblačno in 
je ponekod celo deževalo, smo se dobre volje in 
polni pričakovanj odpravili na potep. Zbrali smo 
se ob 16. uri pri vrtcu Vuhred in se z avtomobili 
odpeljali do Ribnice, kjer je sijalo sonce in od 
koder smo pot nadaljevali peš. Pot nas je vodila 
po asfaltni cesti, ko pa smo zavili na makadam-
sko pot skozi gozd, se nam je po precej strmem 
klancu odprl čudovit pogled na kmetijo in nara-
vo tega prelepega dela Pohorja. Pred hišo nas 
je prijazno sprejela gospa Urška, preoblečena 
v teto Leno. Na kratko je predstavila kmetijo 
in nas vse povabila, da pri njih preživimo lepo 

popoldne. Najprej smo se okrepčali s pravimi 
kmečkimi dobrotami. Mlajši so se sladkali z 
domačo slivovo in borovničevo marmelado ter 
kruhom, ki ga prav tako pečejo sami, kot jih je 
naučila njihova babica, starejšim je šel v slast 
domač skutin namaz. Po kozarcu domačega 
soka smo se odpravili raziskovat kmetijo. Našo 
pozornost je pritegnil predvsem skedenj, ki so 
ga preuredili v prelepo kmečko poslopje, prav 
takšno, kot je bilo v starih časih. Ko smo si ogle-
dali kmetijo, raziskali dvorišče in hlev, smo se 
skupaj s teto Leno odpravili na travnik do ogra-
de z ovcami. Teta Lena je s seboj nesla dve polni 
košari starega kruha, s katerim so otroci lahko 
nahranili ovce. 
Preživeli smo krasen dan, veliko zanimivega 
smo videli in izvedeli, predvsem pa smo obču-
dovali čudovito naravo in se nadihali svežega 
zraka. Dobre volje in polni novih doživetij smo 
se domov odpravili v že skoraj zgodnjih večernih 
urah.
Hvala vsem, ki ste nam pripravili ta lep izlet: 
gospe Urški in njeni družini, vzgojiteljicam Ro-
ziki, Sabini in Lilijani ter vsem staršem, otrokom 
in ostalim, ki ste bili z nami.

  Mamica Jakoba in Matije

MEDNARODNI DAN
DRUŽIN V MUZEJU RADLJE

CICIBANI PLANINCI NA OBISKU PRI »TETI LENI«
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TEDEN ZDRAVILNIH RASTLIN   23. - 28. MAJ
Marenberški mladinski kulturni center  2016

18.oo
Otvoritev tedna
zdravilnih rastlin

-Posvet:
Uporaba zelišč v juhah

- Degustacija:
domač jegermaister

zeliščni piškoti

TOREK
24. majPONEDELJEK

23. maj
SREDA
25. maj10.oo

Otvoritev razstave
-Prtički z zeliščnimi

motivi
19.oo

-Izdelava okrasnih
loncev za vrt

9.oo
Kuharska

-Bučke z zelišči
18.oo

Kuharska
-Krompirjevi svaljki
z zeliščnimi prelivi

19.oo
-Predavanje o ajurvedi-

najstarejši medicini

ČETRTEK
26. maj

PETEK
27. maj SOBOTA

28. maj

9.oo
-Šopki iz

travniških
rastlin

18.oo
Otvorirev kulinarične

razstave
-Domače dobrote 

iz zelišč

15.oo
Zaključek tedna

zdravilnih rastlin
-Botanična razstava

zdravilnih rastlin
-Etnografsko društvo

Cigani Dornova
-ples

-ciganski kotel

Test hoje je brezplačen.

KRAJEVNA SKUPNOST 
VUHRED PRAZNUJE  
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Nedelja,  22. 5. 2016 ob 15 uri
DRUŽINSKO KOLESARJENJE IN POHOD 
VUHRED – HE VUHRED
Zbirališče  pri večnamenski dvorani Vu-
hred. Veseli bomo vseh,  ki se nam boste 
pridružili. Organizator Krajevna skupnost 
Vuhred in Kolesarsko društvo Vuhred.

Nedelja, 29. 5. 2016, ob 15. uri 
Tradicionalni pohod po vodni učni poti, 
zbirališče bo izlivu Vuhreščice. 
Vljudno vabljeni!


