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

JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
NA PODROČJU TURIZMA
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju tu-
rizma v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 6/2012) objavlja Občina Radlje ob 
Dravi JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju turizma v 
Občini Radlje ob Dravi za leto 2015. Predmet razpisa je sofinanciranje le-
tnih programov društev na področju turizma. Prijave na javni razpis morajo 
prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina 
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Pri-
java na javni razpis – področje turizma«, in sicer najkasneje 30 dni od dneva 
objave na spletni strani občine, oziroma do 21. 5. 2015. 

Občina Radlje ob Dravi

JAVNI POZIV ZA EVIDENTIRANJE 
KANDIDATOV ZA ČLANE 
ČASTNEGA RAZSODIŠČA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 26. člena 
Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, ki ga je Občinski 
svet Občine Radlje ob Dravi sprejel na svoji 4. redni seji, 19. 1. 2015, izdaja 
Javni poziv za evidentiranje kandidatov za člane Častnega razsodišča za 
presojo skladnosti ravnanja funkcionarjev. Člani častnega razsodišča so 
uveljavljeni občani, ki uživajo visoko zaupanje javnosti. Za člane razsodišča 
veljajo zakonske določbe o nezdružljivosti funkcij. Število članov častnega 
razsodišča je liho, člani so najmanj trije in največ sedem. Pozivamo vas, 
da eventualne predloge za kandidate posredujete pisno, s priloženim 
izpolnjenim obrazcem (prijava kandidata), najkasneje do petka, 8. 5. 2015, 
do 12. ure na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 
Radlje ob Dravi. 
Javni poziv je objavljen na spletni strani občine, www.radlje.si/novice/1601.

Občina Radlje ob Dravi

RAZPIS ZA PODELITEV 
OBČINSKIH PRIZNANJ
Komisija za občinska priznanja na podlagi 6. člena Odloka o občinskih pri-
znanjih (Medobčinski uradni vestnik, štev. 15/97, 30/97 in 18/04) in sklepa 
1. seje komisije, ki je bila 16. 4. 2015, objavlja RAZPIS za podelitev občinskih 
priznanj v letu 2015.  Za leto 2015 se razpišejo naslednja občinska priznanja:
- 1 NAGRADA Občine Radlje ob Dravi,
- največ 5 PLAKET Občine Radlje ob Dravi.
Pobude se vlagajo do vključno 18. maja 2015 osebno ali priporočeno po 
pošti na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Komisija za občinska priznanja, 
Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi. 

Občina Radlje ob Dravi

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE 
VLOG ZA SOFINANCIRANJE 
KULTURNIH PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV 
Občina Radlje ob Dravi na podlagi 1. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, štev. 77/2007-UPB, 56/2008, 94/2009, 
4/2010, 20/2011, 100/2011) objavlja JAVNI RAZPIS za zbiranje vlog za 
sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2015.
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 6. maja 2015. 
Razpis najdete na spletni strani www.radlje.si/razpisi_in_natecaji/1594.

Občina Radlje ob Dravi

VABILO 
Koroški atletski klub Radlje ob Dravi v ponedeljek, 4. 5. 2015, ob 19. uri vabi 
v MKC na predavanje Pravilna tehnika teka. 
Tehnika teka in koordinacija telesa nam lahko omogočita ali onemogočita 
hitrejši in učinkovitejši tek. Za usvojitev pravilne tehnike teka obstajajo do-
ločene vaje, ki jih bomo na predavanju teoretično predstavili. Predavatelj 
bo Primož Miheu, kondicijski in atletski trener.

VABILO 
Bi se radi naučili pravilne tehnike teka? 
Pridružite se nam na enomesečnem tečaju šole teka, kjer boste spoznali 
osnove teka in usvojili pravilno tehniko teka. V okviru projekta Rad'mam TEK 
organiziramo tekaško šolo, ki bo zajemala sklop osmih treningov. Treningi 
bodo potekali vsak torek in petek v maju ob 19. uri na Športnem stadionu 
Radlje ob Dravi. Torej, vidimo se v torek, 5. 5. 2015, ob 19. uri.
Prijave zbiramo do torka, 5. maja 2015, na elektronski naslov info@rad-
mamtek.si! Več informacij na www.radmamtek.si/priprave.

Koroški atletski klub Radlje ob Dravi

ZAKLJUČNI TURNIR 
MEDOBČINSKE ODBOJKARSKE 
LIGE ZA ŽENSKE 
V petek, 10. aprila, se je v Športni hiši v Radljah ob Dravi odvijal zdaj že tradi-
cionalni zaključni turnir Medobčinske odbojkarske lige za ženske 2014/2015. 
Dvorana Športne hiše je bila do zadnjega kotička napolnjena s pozitivno 
energijo igralk in željo po borbenih tekmah med sodelujočimi ekipami. Tur-
nirja se je udeležilo osem ekip iz lige, na treh igriščih se je odigralo 16 tekem, 
ki pa so bile napete in izenačene. Po zaključenem turnirju se je dogajanje iz 
športne dvorane preselilo v bližnje gostišče, kjer je sledila razglasitev rezul-
tatov turnirja, za dosežena mesta na tekmovanju v Medobčinski odbojkarski 
ligi 2014/2015 pa smo podelile tudi pokale in priznanja najboljšim ekipam. 
Vrstni red sodelujočih ekip: 1. mesto - OK Ribnica, 2. mesto - Cool Team 
(Radlje), 3. mesto - Agencija Mori Ožbalt, 4. mesto - ŠD Vuhred, 5. mesto 
- Odbojkarska sekcija Josipdol, 6. mesto - Stroka (Radlje), 7. mesto - Brezno 
Pohorjeles, 8. mesto - OŠ Vuzenica in 9. mesto - ŠK Spodnja Muta. S tem 
je Medobčinska odbojkarska liga za ženske 2014/2015 uspešno zaključena, 
nova sezona 2015/2016 se začne že jeseni, zato vse ženske, ki rade igrate re-
kreativno odbojko, vabljene, da sestavite svojo ekipo ali se priključite kateri 
izmed obstoječih ekip. 

Rosvita Viltužnik



ČISTILNA AKCIJA 2015 
Tudi letos je v občini Radlje ob Dravi potekala že tradicionalna čistilna akcija. 
V soboto, 11. aprila 2015, se je zbralo kar 496 občank in občanov. Vsako leto 
je cilj čistilne akcije očiščenje razpršenih odpadkov po vsej občini. 
Sodelovalo je kar 27 društev, in sicer:
K-TD Havaji; Kulturno društvo Remšnik; Strelsko društvo Radlje; Lovska dru-
žina Radlje; Športno društvo Vuhred; Radioklub Radlje; Športno društvo Ma-
hrenberg; Vaška skupnost Zg. Vižinga; Ludo društvo; PGD Vuhred; Športno 
društvo Vas; Marenberški mladinski lokalni svet; Društvo kmetic Dravske do-
line; Gobarsko društvo Sivka, Radlje ob Dravi; Medobčinsko društvo invalidov 
Drava, Radlje; DPM Radlje ob Dravi; Turistično društvo Radlje ob Dravi; Dru-
štvo strelcev z možnarji Sv. Trije Kralji; Kulturno športno turistično društvo Do-
brava; Turistično društvo Vuhred; Lovska družina Orlica – Vuhred; KS Vuhred; 
Ribiška družina Radlje; Čolnarsko društvo Skala; Športno društvo Sv. Anton na 
Pohorju; Kulturno turistično društvo Sv. Anton; Društvo upokojencev Radlje; 
Društvo Oldtimer.  Iz Osnovne šole Radlje ob Dravi s podružničnima šolama 
pa se je akcije udeležilo 660 učencev in učiteljev. Zbralo se je 40 m3 odpadkov. 
Zahvaljujemo se vsem društvom in vsakemu posamezniku, ki so se odzvali 
povabilu na čistilno akcijo, ter Javnemu zavodu ŠKTM. Pokazali ste, da vam ni 
vseeno, v kakšnem okolju bivamo, zato smo še kako ponosni na vas.

Občina Radlje ob Dravi

NAMIZNI TENIS
V športnem centru na Otočcu je ta vikend potekalo 24. državno prvenstvo 
RS v namiznem tenisu za mladinke in mladince. Junakinji turnirja pri de-
kletih sta bili dvojčici Nika in Zala Veronik iz Radelj, ki sta skupaj osvojili 3 
zlate in 2 srebrni medalji. Postali sta državni prvakinji v igri dvojic, kjer sta 
v finalu s 3 : 1 premagali navezo Pavčnik–Tofant. Najbolj zanimivo je bilo v 
posamezni kategoriji, kjer sta Nika in Zala premagali vse nasprotnice in se 
na koncu med seboj pomerili v finalu, kjer je 
zmagala Zala, postala je državna prvakinja, 
Nika pa podprvakinja. Lani je bilo zelo po-
dobno, le da je prvakinja postala Nika. V igri 
mešanih dvojic sta Zala in Tom Šviligoj izgubi-
la proti Jorgiču in Pavčnikovi s 3 : 2 in si tako 
priigrala srebrno medaljo, Nika pa je s Tilnom 
Cvetkom (NTK Muta) zasedla 5. mesto. Iskrene čestitke!!!

Leonida Matjaž 

ODPRTJE VODNEGA PARKA  
V soboto, 25. aprila 2015, bo v Vodnem parku Radlje ob Dravi odprtje 
sezone 2015 (kopališče in gostinski lokal).
Gostinski lokal bo obratoval vsak dan, kopališče pa bomo ob neugodnih 
vremenskih razmerah za kopanje (temperatura zraka in vode, dež …) zapi-
rali – izobešena bo rdeča zastava. Ko kopališče ne bo obratovalo, gostinski 
lokal pa bo odprt, bo vstop v notranjost objekta mogoč brez vstopnice. Ko 
bo kopališče odprto za kopalce (izobešena bo bela zastava), pa bo vstop v 
notranjost objekta mogoč le z nakupom vstopnice.
Vstopnice bo mogoče kupiti na recepciji kopališča, ko bo kopališče obrato-
valo, sezonske vstopnice pa se lahko po predhodnem naročilu kupijo tudi 
na upravi javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, v času uradnih ur.
Cenik vstopnic je objavljen na spletni strani zavoda.

Vsem obiskovalcem Vodnega parka Radlje ob Dravi želimo veliko  
prijetnega razvedrila.

JZ ŠKTM, Milan Šarman

KRAJEVNA SKUPNOST  
RADLJE OB DRAVI PRAZNUJE
Petek, 24. april 2015, ob 16. uri: Postavitev majskega drevesa; pri 
bencinskem servisu.
Ponedeljek, 27. april 2015, ob 10. uri: Počastitev dneva upora proti 
okupatorju in 70-letnice zmage nad fašizmom; Župank na Radljami.
Četrtek, 30. april 2015, ob 17. uri: Odprtje igrišča Javornik na Partizanski ulici.
Četrtek, 30. april 2015, ob 20. uri: Kresovanje na Dobravi.
Petek, 1. maj 2015, ob 8.30 uri: 5. Prvomajski Cross country na Župank; 
start na Športnem stadionu.
Petek, 1. maj 2015, ob 10. uri: Praznovanje krajevnega praznika na 
Županku; Župank na Radljami.

KJE:  Muzej Radlje ob Dravi,  
 dvorec Radlje  
KDAJ:  25. april 2015, ob 10:30
KDO:  otroci med 4. in 12. letom

Kdaj so ljudje začeli uporabljati denar? Kako 

je potekalo prvo trgovanje? Kako so proda-

jali in kupovali stvari? Na ta in podobna 

vprašanja bomo odgovorili na muzejski de-

lavnici. Izdelali si bomo poseben pripomoček, 

prvo računalo na svetu – abak, s katerim so 

si ljudje v preteklosti pomagali pri računanju.

Muzejske delavnice za otroke

DVA CEKINA ZA ENO OVCO

www.kpm.si | 

Vstopnina: 1,5 €

www.kpm.si |
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KRAJEVNA SKUPNOST 
REMŠNIK PRAZNUJE
Petek, 24. april 2015, ob 19.30 uri , Cerkev Sv. Jurija na Remšniku
Vabljeni na predstavitev Brigite Rajšter, direktorice Koroškega pokrajin-
skega muzeja. Zakaj sv. Jurij na Remšniku? Na pripoved o Sv. Juriju - far-
nem zavetniku Remšnika bomo pogledali skozi predstavitev Jurijeve mito-
loške in predkrščanske zgodbe. 
Sobota, 25. april 2015, ob 10. uri, igrišče Remšnik
Postavitev majskega drevesa
Nedelja, 26. april 2015, Praznovanje krajevnega praznika in Jurjevanje
ob 9.00 uri     Možnaristi  iz Sv. Treh Kraljev
ob 10.00 uri   Nastop MPO Radlje
ob 10.30 uri   Svečana sveta maša
ob 11.30 uri   Blagoslov in promenada konj in oldtaimerjev
Nedelja, 26. april 2015, med 12.30 in 14.00 uro 
Ogled zbirke mineralov (Muzej mineralov Remšnik (Remšnik 3, Podvel-
ka)). V Muzeju mineralov Remšnik si boste lahko ogledali in raziskali mi-
nerale z območja remšniških rudnikov. 


