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OBVESTILO UPORABNIKOM 
OBČINSKIH IN GOZDNIH CEST 

VABILO RDEČEGA KRIŽA

VABILO DRUŠTVA REMŠNIK

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA 
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Župan Občine Radlje ob Dravi 
je na podlagi sprejetega 
Proračuna Občine Radlje ob 
Dravi za leto 2016 sprejel sklep 
o sofinanciranju zimske šole v 
naravi na Rogli. Sprejeti sklep 
se navezuje na sofinanciranje 
iz občinskega proračuna. Šole 
v naravi se bo po pridobitvi 
seznama s strani Osnovne šole 
Radlje ob Dravi  udeležilo 42 

PRVE DIPLOME ŽE V PRIDNIH 
ROKAH. 
Učenje je lahko naporno in 
težavno, lahko pa je tudi zabavno 
in prijetno. 
Od novembra pa do januarja smo 
se vsak ponedeljek in četrtek 
družili na tečajih slovenščine kot 
drugega/tujega jezika v prostorih 
Marenberškega mladinskega 
kulturnega centra. Trudili smo se, 
da bi uporabniki odnesli čim več 
znanja, ki ga lahko uporabljajo v 
vsakdanjem življenju; z dodatnim 
delom pa bo njihovo znanje 
primerno za opravljanje izpita 
iz slovenščine za pridobitev 

Občina Radlje ob Dravi obvešča vse uporabnike cest, da zaradi vremenskih 
razmer od 4. februarja 2016 in vse do preklica velja prepoved prometa na 
občinskih in gozdnih cestah za vsa tovorna vozila, ki presegajo 
7,5 t skupne teže. 
Proti kršiteljem bo občina ukrepala v skladu z veljavno zakonodajo.

 Občina Radlje ob Dravi

Območno združenje Rdečega križa Radlje ob Dravi vabi vse zdrave 
občane, stare od 18 do 65 let, na odvzem krvi, ki bo v SREDO,  17.2. 
2016, v Osnovni šoli Radlje ob Dravi. Vpis na akciji je od 7.30 do 12.00.
Na dan odvzema zajtrkujte nemastno hrano.
Prosimo, da s seboj prinesete osebni dokument, ki izkazuje vašo 
istovetnost. 

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!
OZ Rdečega križa Radlje ob Dravi

Kulturno društvo Remšnik vabi vse člane in tiste, ki bi to želeli postati, na 
občni zbor, ki bo v petek, 19. 2. 2016, ob 19. uri pri Gostišču Erjavc.
Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do srede, 17.2. 
2016, na številko 041 324 062 (Alfonz Resnik).

KD Remšnik

učencev, in sicer 40 iz Osnovne 
šole Radlje ob Dravi in 2 iz 
Osnovne šole Remšnik. Vsem 42 
staršem je bil posredovan dopis z 
izjavo, ki je vsebovala dovoljenje 
staršev za pridobivanje podatkov 
iz uradnih evidenc Centra za 
socialno delo. Podpisane izjave 
je vrnilo 35 staršev. Iz sklepa 
župana izhaja, da se pri določanju 
višine prispevka občine upošteva 
socialno stanje družine. 

državljanstva. »Učenci« so bili 
med predavanji zelo delavni, v 
teku tečaja so sprejemali pravila 
slovenskega jezika, spoznavali so 
Radlje ob Dravi z več vidikov in 
se uspešno integrirali v lokalno 
okolje. Zvesti svoji kulturi so nas 
na zaključku pogostili z njihovimi 
tradicionalnimi domačimi 
dobrotami.
V nadaljevanju si obetamo še 
veliko prijetnega učenja in vabimo 
vse željne znanja slovenščine, da 
se nam pridružijo na začetnem 
in nadaljevalnem tečaju, ki bosta 
organizirana s strani MMKC-ja v 
februarju.

JZ ŠKTM

Center za socialno delo Radlje 
ob Dravi nam je za osebe, ki so 
podale pisno izjavo posredoval 
podatke o prejemanju denarne 
socialne pomoči in otroškega 
dodatka. Družine, ki prejemajo 
denarno socialno pomoč oz. 
dosegajo nizek odstotek cenzusa 
za dodeljevanje otroškega 
dodatka, so upravičene do plačila 
celotnega zneska šole v naravi, 

to je 200,67 EUR (takih družin je 
7). Družine, ki prejemajo otroški 
dodatek, teh je 20, so upravičene 
do sofinanciranja v višini 85,00 
EUR.  Družine, ki otroškega 
dodatka ne prejemajo, in pa 
družine, katerih starši izjav niso 
posredovali, so upravičene do 
sofinanciranja v višini 45,00 EUR 
na otroka.
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SPRAVIMO OTROKE Z ULICE

JAVNI  RAZPIS

EURODESKOV REGIONALNI PARTNER ZA KOROŠKO 
JE MARENBERŠKI MLADINSKI KULTURNI CENTER
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V okviru akcije Spravimo otroke 
z ulice v organizaciji nemškega 
tekstilnega podjetja KIK sta v 
sredo, 27. januarja 2016, na 
sedežu podjetja v Mariboru 
predsednik NK Radlje Jože 
Vertovšek in Tomaž Kumer 
prevzela 6 kompletov dresov za 
nogometaše vseh selekcij NŠ 
Radlje, ki jih v dar nogometni 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje vlog za 
sofinanciranje kulturnih 
programov  in projektov 
za leto 2016, ki jih bo 
občina sofinancirala iz 
občinskega proračuna

1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje 
naslednjih kulturnih programov 
in projektov na področjih:

• literatura in sodobna 
teoretična misel,

Občina Radlje ob Dravi objavlja na podlagi 1. člena Zakona o  uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS,  štev. 77/2007-UPB, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013)

Eurodesk je razširil mrežo po 
vsej Sloveniji, regionalni partner 
na območju Koroške pa je 
postal Marenberški mladinski 
kulturni center. Obiskovalci 
bodo lahko na tem naslovu od 
marca dalje dobili vse potrebne 
informacije s področj mobilnosti 
mladih in mladinske politike – 
prostovoljstvo, usposabljanje na 
področju mladinskega dela ter 
delo in študij v tujini. Eurodesk 
je brezplačni infoservis Evropske 
komisije, namenjen mladim 
in tistim, ki z njimi delajo – 
mladinskim informatorjem in 
voditeljem, učiteljem, socialnim 

šoli podarja podjetje KIK. 
V imenu vseh nogometašev, 
trenerjev in UO NK Radlje se 
podjetju KIK iskreno zahvaljujemo 
in tako tudi mi podpiramo akcijo, 
ki spodbuja vse k aktivnemu 
preživljanju prostega časa, kar 
je cilj tudi Nogometne šole NK 
Radlje.
NAJLEPŠA HVALA!

NK Radlje

• likovna umetnost,  
arhitektura in oblikovanje,

• glasba in ples,
• gledališče,
• arhivska in muzejska 

dejavnost, 
• alternativna kultura,
• ljubiteljska dejavnost.

2. POGOJI ZA PRIJAVO NA 
RAZPIS
Na razpis se lahko prijavijo 
društva, (tudi  sekcije društev) 
registrirana za izvajanje 
programov na področju kulture, 
zasebniki na področju kulture, ki 
so vpisani v razvid samostojnih 

delavcem, skratka vsem, ki se pri 
svojem delu srečujejo z mladimi in – 
seveda – njihovimi vprašanji. 

Eurodeskove storitve vključujejo:
• brezplačno odgovarjanje 

na vprašanja o evropskih 
priložnostih za mlade,

• svetovanje o zaposlovanju, 
• hiter dostop do evropskih 

informacij na spletu, 
• upravljanje Evropskega 

mladinskega portala, 
• usposabljanja za mladinske 

informatorje,
• razširjanje evropskih 

informacij.

Eurodesk ponuja informacije preko različnih kanalov in na različnih ravneh 
– od osebne komunikacije, spletnih orodij, preko regionalnih infotočk do 
publikacij in tiskanih materialov. 
Dodatne informacije pa lahko pridobite v prostorih MMKC-ja in na spletni 
strani http://www.movit.si/.

 JZ ŠKTM

kulturnih ustvarjalcev pri 
ministrstvu, pristojnem za kulturo, 
zavodi, gospodarske družbe 
in organizacije, registrirane za 
opravljanje dejavnosti s področja 
kulture.   

3. ROKI IN NAČIN PRIJAVE
Vloge za dodelitev sredstev 
morajo prosilci poslati s 
priporočeno pošiljko ali oddati 
osebno na naslov: Občina Radlje 
ob Dravi, Mariborska 7, 2360 
RADLJE OB DRAVI, najkasneje do 
11. marca 2016. Šteje se, da je 
prijava prispela pravočasno, če 
je bila zadnji dan za oddajo prijav 

oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali do 12. ure oddana v 
prostorih občine. 

4. INFORMIRANJE 
KANDIDATOV
Zahtevane obrazce in Pravilnik 
dobite na občini  v času uradnih ur 
in na spletni strani Občine Radlje 
ob Dravi. Predstavniki društev 
bodo lahko vse informacije v 
zvezi z izpolnjevanjem razpisne 
dokumentacije dobili na 
telefonski številki (02) 8879630.

Občina Radlje ob Dravi


