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VABILO NA BREZPLAČNO OBNOVITEV CESTNOPROMETNIH PREDPISOV  
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Policijska postaja Radlje ob Dravi 
skupaj s Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu 
občine Radlje ob Dravi, Šolama 
vožnje Relax in Felix, Rdečim 
križem Radlje ob Dravi, Javnim 
zavodom ŠKTM Radlje ob Dravi, 
Društvom upokojencev Radlje 
ob Dravi in MDI »Drava« Radlje 
ob Dravi organizira predavanje 
na temo prometne varnosti pod 

sloganom »VIZIJA NIČ V LOKALNI 
SKUPNOSTI«.
Predavanje bo potekalo v torek, 
23. februarja 2016, začelo se bo 
ob 9. uri v prostorih  MKC Radlje 
ob Dravi.
 
Teme predavanja:
• pravila ravnanja pešcev 

in obveznosti voznikov do 
pešcev, 

• težave starejših voznikov pri 
vožnji,  

• alkohol in vožnja,
• uporaba varnostnega pasu,
• nevarnosti uporabe 

mobilnega telefona med 
vožnjo,

• pravila vožnje v križiščih in 
krožiščih, 

• pravila vožnje po avtocesti, 
varnostna razdalja,

• vožnja v zimskih razmerah,
• novosti v letu 2016 

in ponovitev pomena 
prometnih znakov.  

Predavanje bo vodil pomočnik 
komandirja Policijske postaje 
Radlje ob Dravi, Miroslav Črešnik.
Udeležba je brezplačna. 
Vabljeni v čim večjem številu!

PP Radlje ob Dravi

Na podlagi sprejetega Proračuna 
Občine Radlje ob Dravi za leto 
2016 bo Občina Radlje ob Dravi 
namenila sofinancerska sredstva 
za dejavnosti naslednjih javnih 
zavodov:

KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI;
• za dejavnost knjižnice so 

namenjena sredstva za plače 
in materialne stroške v višini 
107.022,08 EUR,

• za začetek obnove in 
energetske sanacije poslovne 
stavbe za knjižnico in galerijo 
so predvidena sredstva v 
višini 21.839,00 EUR in

• za nakup knjig v višini 
10.000,00 EUR.

GLASBENA ŠOLA RADLJE 
OB DRAVI;
• sredstva v višini 20.773,49 

PRORAČUNSKA SREDSTVA

LETNA ŠOLA V NARAVI JAVNI RAZPIS
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EUR zajemajo prehrano, 
potne stroške delavcev in 
materialne stroške.

JAVNI ZAVOD ŠKTM 
• za delovanje zavoda, stroške 

dela zaposlenih in materialne 
stroške – 211.800,00 EUR,

• za Mladinski kulturni center 
s Hotelom Radlje v višini 
29.451,70 EUR,

• za najemnino športne 
dvorane in stroškov 
obratovanja v višini 
343.025,00 EUR,

• za vzdrževanje ostalih 
športnih objektov – 35.815,05 
EUR,

• za turizem TIC v višini 
5.000,00 EUR.

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ;
• za dejavnosti muzeja, plače in 

druge izdatke zaposlenih v 
višini 22.853,24 EUR,

• za odkup muzealij Majde 
Sušek v višini 2.500,00 EUR,

• za izdatke za blago in storitve 
v višini 500,00 EUR.

ŠPORTNA ZVEZA RADLJE 
OB DRAVI;
• za dejavnosti športne zveze v 

višini 9.181,81 EUR.

JAVNI SKLAD KULTURNE 
DEJAVNOSTI, IZPOSTAVA RADLJE 
OB DRAVI;
• za sofinanciranje programov 

v višini 6.650,00 EUR,
• za sofinanciranje Vodnika po 

prireditvah v višini 7.487,05 
EUR.

ZDRAVSTVENI DOM RADLJE 
OB DRAVI; 

• za dodatno popoldansko 
ambulanto v višini 37,06 % 
deleža občine oz. 14.638,70 
EUR.

OSNOVNA ŠOLA RADLJE 
OB DRAVI;
• za subvencije vzgojnin 

VVZ Radlje (razlika cene 
programov v vrtcih in 
plače zaposlenih) v višini 
609.428,00 EUR,

• za materialne stroške 
osnovne šole v višini 
62.804,56 EUR,

• za šolska tekmovanja OŠ 
Radlje v višini 1.904,71 EUR,

• za projektno delo OŠ Radlje 
v višini 2.116,34 EUR,

• za investicijsko vzdrževanje 
vrtca Radlje v višini 1.000,00 
EUR.

Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi 
vsako leto nameni 
sredstva za šoli v naravi, 
ki ju organizira Osnovna 
šola Radlje ob Dravi. V 
Proračunu Občine Radlje 
ob Dravi za leto 2016 
smo namenili sredstva 
za letno in zimsko šolo 

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na 
področju turizma v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 6/2012) 

Občina Radlje ob Dravi objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov  na 
področju turizma v Občini Radlje ob Dravi za 

leto 2016.
Prijave na javni razpis morajo prosilci poslati 
s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na 
naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 

v naravi v višini 8.500,00 
EUR. Za zimsko šolo v naravi 
smo sredstva že razdelili, 
sredstva za letno šolo v 
naravi v višini 4.675,00 EUR 
pa bomo razdelili po istem 
kriteriju kot za zimsko šolo 
v naravi.

Občina Radlje ob Dravi                                                                                                                                           

cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, s 
pripisom »Prijava na javni razpis – 
področje turizma«, in sicer najkasneje 
do 11. 3. 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.

Občina Radlje ob Dravi



PUST V DOMU HMELINA

PUSTOVANJE V VUHREDU
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V preteklem tednu je bilo v Domu 
Hmelina nadvse veselo. Stanovalci 
in zaposleni smo se aktivno 
pripravljali na prihod pusta. Za 
pokušino so naši stanovalci že 
pred pustom skupaj s Cvetko 
pripravili odlične krofe. Na »debeli 
četrtek« so nas obiskali otroci iz OŠ 
Vuhred, ki so nam pripravili krajši 
program v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika, potem pa so 

Turistično društvo Vuhred se 
zahvaljuje vsem udeležencem 
in obiskovalcem naše prireditve 
PUSTOVANJE V VUHREDU, še 
posebej pa nastopajočim, za 
lep kulturni dogodek. Veseli 
bomo vsake pozitivne kritike ali 
pa predloga za nove vsebine v 
prihodnjem letu. 

skupaj s stanovalci izdelali pisane 
klobučke. V petek je bilo v domu 
zelo živahno, saj so nas obiskali 
koranti iz Rogoznice. Na pustni 
torek  pa so nas obiskale maškare 
iz vrtca in OŠ Radlje, ki so skupaj 
z maškarami iz doma zarajale 
in zapele. Da je bil pustni torek 
popoln, so naše kuharice pripravile 
še izvrstne krofe, s katerimi smo se 
vsi posladkali.

Dom Hmelina

19.2.-petek
19.00 POTOPISNO PREDAVANJE: Kitajska

20.2.-sobota
SMUČANJE NA KOPAH z MMLS

18.00 SLADKI VEČER

21.2.-nedelja
17.00 FILMSKI MARATON

22.2.-ponedeljek
09.00 – 10.00 JUTRANJE DRUŽENJE

10.00- 11.00  POSKUSI Z VODO
11. 30 – 12. 30 ANIMACIJSKE IGRE

18.00 SMOOTHIE

23.2.-torek
09.00 – 10.00 JUTRANJE DRUŽENJE

10.00 – 12. 30 TURNIR WII
12.00 POHOD NA STARI GRAD

18.00 MODROSTI VZHODA

24.2.-sreda
09.00 in 18.00 VEGANSKA POJEDINA
09.00 – 10.00 JUTRANJE DRUŽENJE

10.00 – 12.30 ACTIVITY & SMOOTHIE

25.2.-četrtek
9.00 – 10.00 JUTRANJE DRUŽENJE
10.00 – 12.30  VREČKA IZ MAJICE

19.00 HAMBURGER VEČER in
NOČITEV V MKC

26.2.-petek
9.00 – 10.00 JUTRANJE DRUŽENJE

10.00 – 12.30 MINI PICE IN OGLED FILMA
18.00 S PREJICO OB ČAJU
19.00 KARAOKE V MMKC

27.2.-sobota
19.00 IGRE ZA MLADE

28.2.-nedelja
17.00  3K5P3R1M3N71

POČITNIŠKI MENI v MMKC
中國

SEJEM NATOUR ALPE-ADRIA

VABILO NA SREČANJE

VABILO NA 
PREDAVANJE 
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V času od 27. do 30. januarja 2016 
je na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani potekal sejem Natour 
Alpe-Adria. Ponosni smo, da se je 
na sejmu pod okriljem Slovenske 
turistične organizacije s prvim 
biološkim bazenom v Sloveniji 
predstavil tudi kraj Radlje ob Dravi. 
Občini Radlje ob Dravi je bilo v 
shemi Green Slovenia podeljeno 
srebrno priznanje, tako smo se 
skupaj z Idrijo, Žalcem, Laškim, 

V sredo, 24. februarja 2016, ob 
16. uri ste vsi člani Turističnega 
društva Radlje vabljeni na srečanje 
v prostorih »Starke«, pri Danilu, 
kjer bomo skupaj prisluhnili 
predavanju gospe Brede Bobovnik 
z naslovom Strupene rastline. 
Vsaka pomlad se začenja z mislijo 
na naše vrtove in nov začetek, 

K-TD HAVAJI organizira predavanje 
na temo ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG 
IN RAK, ki ga bo vodila dr. Ivica 
Podrzavnik. Predavanje bo v 
četrtek, 25. februarja 2016, ob 18. 
uri v prostorih mladinskega doma 
– Sp. Vižinga. 
Ker je zdravje naše največje 
bogastvo!

K-TD HAVAJI

Roglo in s Kamnikom znašli v 
družbi velikih imen slovenskega 
turizma. 

JZ ŠKTM

kjer nam nova spoznanja še kako 
pridejo prav.
Vabljeni tudi člani Gobarskega 
društva!
S pozdravi in željo po srečanju vas 
pozdravljam in vabim.

Predsednica TD Radlje, 
Antonija Račnik

OSVOJENA BRONASTA MEDALJA
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V nedeljo, 14. februarja 2016, 
je v Slovenski Bistrici potekalo 
Prvenstvo Slovenije v dvorani 
v posamičnem in ekipnem 
mnogoboju za pionirje in pionirke 
U12, na katerem je naša atletinja 
Lucija Potnik v končnem seštevku 
točk osvojila BRONASTO MEDALJO.
V svoji paradni disciplini v teku na 
60 m je z osebnim rekordom 8,86 
sekunde zasedla 1. mesto, 
v teku na 300 m pa s časom 52,89 
sekunde 2. mesto. Dobro se je 
odrezala tudi v skoku v daljino (398 
cm) in metu težke žoge (6,65 m).

Primož Miheu, Koroški atletski 
klub Radlje ob Dravi

Zahvaljujemo pa se tudi vsem 
udeležencem s konji na prireditvi 
ŽEGNANJE KONJEV v Vuhredu, ki 
je bilo 26. 12. 2015. Prireditev je 
postala že tradicionalna, zato bi jo 
radi ohranili.Ker pa čas tako hitro 
mineva, VAS že sedaj vabimo na to 
prireditev v letošnjem letu. LEPA 
HVALA.

Turistično društvo Vuhred, 
Karl Gosak


