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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 pODelitev pRizNANJ 
ŠpORtNe zveze RADlJe Ob DRAvi
ŠpORtNA zvezA RADlJe Ob DRAvi z name-
nom popularizacije športne dejavnosti ter z 
namenom nagrajevanja naporov in dosežkov 
društev in klubov objavlja javni razpis za no-
minacijo športnika leta, športnice leta, naj-
perspektivnejše športnice ali športnika do 15. 
leta starosti, invalida športnika leta, športno 
ekipo leta in športnega delavca/ke za organi-
zacijsko delo na področju športa v občini.

Nominacije se zbirajo za leto 2014. V izboru 
lahko sodelujejo športniki, ki tekmujejo in 
trenirajo v klubih in društvih registriranih v 
občini Radlje ob Dravi, ali pa v klubih in društvih 
izven občine, so pa občani občine Radlje ob 
Dravi in slovenski državljani.

Prav tako tudi zbiramo nominacije za športna 
društva in klube, registrirane v občini Radlje ob 
Dravi, ter športne delavce/ke za organizacijsko 
delo na področju športa v občini Radlje ob 
Dravi.

Športne klube in društva ter športno javnost 
pozivamo, da predlagajo kandidate za 
priznanja.
O predlaganih kandidatih predložite kratko 
obrazložitev in dosežene rezultate.

Rok za oddajo pisnih predlogov je 10. 2. 2015.

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na 
naslov Športna zveza Radlje, Mariborska cesta 
7, 2360 Radlje ob Dravi. Imeti morajo oznako: 

Javni razpis za podelitev priznanj Športne zveze 
Radlje in Ne ODpiRAJ – vlOGA. Šteje se, da je 
vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje 
zadnji dan roka za oddajo vloga oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v 
pisarni Športne zveze Radlje ob Dravi.

Podrobnosti pravilnika o podeljevanju priznanja 
»ŠpORtNiK letA« v Občini Radlje ob Dravi lahko 
najdete na spletni strani ŠZR – http://www.
radlje.com/szr/.

UO ŠpORtNe zveze RADlJe Ob DRAvi

DRUŠtvO zA UReJeNOst KRAJev
V petek, 9. januarja, so nas s prav posebnim 
namenom obiskali predstavniki ENTENTE 
FLORALE SLOVENIJA (Društvo za urejenost 
krajev). Podpisali smo Pogodbo o članstvu v 
Društvu za urejenost krajev ENTENTE FLORALE 
SLOVENIJA. Občina Radlje ob Dravi je v svojem 
strateškem razvojnem dokumentu Vizija in 
strategija Občine Radlje ob Dravi zelo jasno 
zapisala, da je turizem pomemben steber 
razvoja občine in s tem je pomembna tudi 
urejenost kraja.

Po večletnih vlaganjih v turistično infrastrukturo 
želimo preveriti, kako se ta vlaganja in napori 
kažejo v očeh izjemno zahtevnih mednarodnih 
sodnikov za ocenjevanje razvoja krajev, zato 

smo sprejeli odločitev, da se v letošnjem letu 
odzovemo povabilu.

Spoštovane občanke in občani, z velikim 
veseljem vas povabimo k sodelovanju pri tej 
pomembni prelomnici za nas.

Občina Radlje ob Dravi

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/06 
– prečiščeno besedilo) župan Občine Radlje ob 
Dravi, mag. Alan Bukovnik, sklicuje 4. redno sejo 
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki bo v 
ponedeljek, 19. januarja 2015, ob 18. uri v prostorih 
Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.



vAbilO
Vljudno vabljeni na licitacijo krač, ki bo v nedeljo, 18. januarja 2015, ob 12. uri v dvorani na Remšniku.
Izkupiček od licitacije bo namenjen za vzdrževanje cerkve pri Sv. Urbanu. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Vabljeni!

Ključarji Cerkve sv. Urbana

NOGOmetNi tURNiR

Nogometna šola NK Radlje je v sodelovanju s sponzorjem, Javnim zavodom ŠKTM Radlje, tudi v letu 2015 
organizirala že dva nogometna turnirja otrok v Športni hiši Radlje ob Dravi.
V nedeljo, 4. 1. 2015, je bil turnir mlajših dečkov in deklic U-13, v nedeljo, 11. 1. 2015, pa turnir starejših 
dečkov in deklic U-15.
V kategoriji U-13 so bili najboljši igralci domače Nogometne šole, pred NK Pohorjem, NZ Sulmtalom – 
Avstrija in ND Mozirjem. Najboljši igralec turnirja je bil KLEMEN KOZJAK – NŠ NK Radlje, najboljši vratar pa 
NIK ŠENVETER – NK Pohorje.

Pri starejših dečkih in deklicah U-15 pa so 
bili rezultati naslednji:
1. mesto: NŠ RK Dravograd 1  
2. mesto: NŠ NK Radlje 1
3. mesto: NŠ RK Dravograd 2  
4. mesto: ND Korotan Prevalje

Najboljši igralec turnirja je bil PRIMOŽ LISEC 
– NŠ NK Radlje, najboljši vratar pa TOMAŽ 
STOPAJNIK – NŠ RK Dravograd.

Vse ljubitelje nogometa vabimo še na zadnji 
turnir KADETOV U-17, ki bo v nedeljo, 18. 1. 
2015, v Športni hiši Radlje od 9. ure naprej.

ŠD Radlje – NŠ NK Radlje

NOvOletNi pOHOD  
ŠD vAs Ob pOlNi lUNi

V organizaciji ŠD VAS in njene pohodniške sekcije, ki 
jo že vrsto let uspešno vodi MIRO OSOJNIK, je v petek, 
2. 1. 2015, potekal tradicionalni pohod. Pohoda, ki 
ne vsebuje predolge trase in traja približno dobri dve 
uri, se je letos udeležilo rekordno število pohodnikov, 
in sicer kar 43. Pohod je vseboval vmesne postanke 
za okrepčilo ter končno druženje ob enolončnici v 
Okrepčevalnici Erjavc. 

Pohodniki so si obljubili ponovno druženje na prav 
tako tradicionalnem pohodu, ki bo 8. februarja, ko se 
dobijo na Remšniku (ob 9. uri) in se odpravijo proti 
Kapunarju.

predsednik ŠD vAs Kumer tomaž


