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JAVNI RAZPIS ZA SOfINANcIRANJe 
šPORtNIh PROgRAmOV
Na podlagi 10. člena Zakona o športu v Republiki Slo-
veniji (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP in 15/03 
- ZOPA), 7. točke Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS,  št. 24/00, 31/00), Pra-
vilnika za vrednotenje športnih programov v Občini 
Radlje ob Dravi ( MUV, št.: 15/2011 - UPB, 11/2012 in 
8/2013) Občina Radlje ob Dravi s 5. 2. 2015  objavlja  
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje športnih progra-
mov v Občini Radlje ob Dravi za leto 2015.

Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati 
s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: 
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 

Radlje ob Dravi, s pripisom: *Javni raz-
pis - Sofinanciranje športih programov v 
Občini Radlje ob Dravi za leto 2015*, in 
sicer najkasneje 15 dni od dneva objave 
na spletni strani Občine Radlje ob Dravi 
(www.obcina-radlje.si/).  

Razpis in vsa razpisna dokumentacija je 
objavljena na spletni strani občine, www.
radlje.si/razpisi_in_natecaji/1551.

Občina Radlje ob Dravi

ObRAtOVANJe SmučIščA  
belA SNežINkA V VuhReDu
 Obveščamo vas, da so nam snežne razmere omo-
gočile, da smo pričeli z obratovanjem smučišča Bela 
snežinka v Vuhredu. V kolikor bodo snežne in tempe-
raturne razmere dopuščale, bo smučišče obratovalo 
vsak delovnik med 17. in 21. uro.

VAbIlO
Območno združenje Rdečega 

križa RADLJE OB DRAVI vabi vse 
zdrave občane, stare od  

18 do 65 let na odvzem krvi,  
ki bo v sredo,  18. 2. 2015  v 

Osnovni šoli v RADlJAh.   
Vpis na akciji je   

od  7.30  do  12.00  ure.
Na dan odvzema zajtrkujte 

nemastno hrano.
Prosimo, da s seboj prinesete 
osebni dokument, ki izkazuje 

vašo istovetnost. 
SkuPAJ RešuJemO žIVlJeNJA!

POhOD kultuRNegA DRuštVA RemšNIk  
NA kAPuNAR
 Kot že nekaj let, je tudi letos Kulturno društvo Rem-
šnik organiziralo tradicionalni pohod na Kapunar. 
Zbrali smo se v soboto, 7. 2. 2015, zjutraj v centru 
Remšnika ter zakorakali v prelepo zimsko idilo proti 
Kapunarju. Glede na obilico snega smo pohod za-
ključili na vrhu Radelce pri cerkvici Sv.Urbana.
Pri vračanju na Remšnik smo imeli tudi malico in 
pijačo iz nahrbtnika, ki smo jo pospravili v okrep-
čevalnici Verenluc na Radelci. Pohod smo zaključili 
v centru Remšnika in se tako razšli z dobrimi vtisi s 
pohoda in prelepe zimske idile.

Za kD Remšnik zapisal Alfonz Resnik

Povorka bo potekala od Hostla Radlje, kjer se dobimo ob 11.00 uri do Prisoje,                                                                                        
nadalje bo pot potekala do »novih blokov« na Partizanski ulici, kjer poberemo še   
ostale maškare. Pot bomo nadaljevali po Partizanski ulici do cerkve in nato do  
dvorane hostla,, kjer bo rajanje (v primeru slabega vremena povorka odpade).  

POČITNIŠKI MENI: 

16. 02. 2015 – ORGANIZIRANO SMUČANJE V VUHREDU 
                   (SMUČANJE JE BREZPLAČNO-STARŠI SAMI PRIPELJETE OTROKE) 
17. 02. 2015 – ORGANIZIRANO PLAVANJE V BAZENU V RUŠAH 
(PRIJAVA V KNJIŽNICI IN MMKC-ju) 
18. 02. 2015 – PIKADO ZA MLADE V DOMU UPOKOJENCEV RADLJE 

19. 02. 2015 – KEGLANJE V KEGL BARU 

PRIJAVNICEDOBITE V MARENBERŠKEM MLADINSKEM KULTURNEM CENTRU 
RADLJE OB DRAVI ALI V KNJIŽNICI RADLJE, kjer se lahko tudi prijavite. 

POČITNIŠKI MENI:
16. 02. 2015 – ORGANIZIRANO SMUČANJE V 
VUHREDU (smučanje je brezplačno-starši sami 
pripeljete otroke)
17. 02. 2015 – ORGANIZIRANO PLAVANJE V 
BAZENU V RUŠAH (prijava v knjižnici in mmkc-ju)
18. 02. 2015 – PIKADO ZA MLADE V DOMU 
UPOKOJENCEV RADLJE
19. 02. 2015 – KEGLANJE V KEGL BARU

PRIJAVNICE DOBITE V MARENBERŠKEM 
MLADINSKEM KULTURNEM CENTRU RADLJE 
OB DRAVI ALI V KNJIŽNICI RADLJE, kjer se lahko 
tudi prijavite.

PležuhANJe 
Kulturno Društvo Remšnik tudi letos organizira tradicionalno pležuhanje, ki bo v nedeljo  
15. 2. 2015 ob 14. uri pri Mivčevem mlinu na Remšniku. Poskrbeli bomo tudi za kakšnega  
pustnega kuhančka. Izvirnost pležuharjev in pustnih mask je zaželena. 

lepo povabljeni, kulturno Društvo Remšnik

V soboto, nedeljo in naslednji teden, v 
času zimskih počitnic, pa tudi dopoldan 
med 9. in 14. uro.
Vabljeni na smučišče Bela snežinka v Vu-
hredu.

Javni zavod šktm Radlje ob Dravi



 

SlOVeSNA POčAStIteV SlOVeNSkegA  
kultuRNegA PRAZNIkA NA RemšNIku

Krajani Remšnika radi prihajajo na vse kultur-
ne prireditve, ki jih organizira Kulturno društvo 
Remšnik, pripravljajo pa učenci OŠ Remšnik sku-
paj s svojimi mentoricami. Nekatere med njimi 
so postale že kar tradicionalne in prireditev ob 
Prešernovem dnevu je zagotovo ena izmed njih. 
Tudi letošnjo nedeljo, 8. 2. 2015, ki je bila posve-
čena kulturnemu prazniku, je bilo med krajani 
čutiti pravo kulturno vzdušje. Za to so poskrbeli 
učenci OŠ Remšnik ter gostje prireditve. Po uvo-
dni Zdravljici, ki so jo zapele učenke MPZ, so se 
Lidija, Sergeja, Lara in Laren preizkusile v vlogi 
povezovalk. Laura je zaigrala na prečno flavto, 
učenci dramskega krožka pod mentorstvom ge. 
Valerije Tertinek pa so pripravili prisrčno drama-
tizacijo O, Vrba, srečna vas domača. Z bogatim 
repertoarjem pesmi so se predstavili učenci 
otroškega in mladinskega pevskega zbora pod 
vodstvom gospe Simone Svanjak, na klavirju jih 
je spremljala ga. Damijana Sgerm Kristan. Prav 
tako sta za popestritev kulturnega programa po-
skrbela učenca GŠ Radlje ob Dravi, Dejan Černič 
in Matic Kavcl. Na povabilo Kulturnega društva 
Remšnik je gospod Branko Rejec  s čudovitimi 
recitacijami dodobra nasmejal občinstvo v dvo-

rani. Še posebej smo ponosni na mlado 
vokalno skupino, ki jo vodi naša devetošol-
ka Julija. V lepo in nepozabno doživetje je 
nedeljsko dopoldne strnila petošolka Nika, 
ki je zaigrala na svojo harmoniko. Da so 
krajani nad našimi prireditvami zadovolj-
ni, dokazuje njihov množični obisk. Veseli 
smo, da je naše sodelovanje s Kulturnim 
društvom Remšnik tako uspešno, še pose-
bej pa smo ponosni na to, da se vseh naših 
prireditev udeleži tudi župan občine Radlje 
ob Dravi, gospod Alan Bukovnik, za kar se 
mu iskreno zahvaljujemo.

Prav tako gre iskrena zahvala vsem gostom 
in obiskovalcem, še posebej pa vam, dra-
gi starši, ki nas spodbujate in ste ponosni 
na nas in ste s svojo prisotnostjo skupaj z 
nami počastili slovenski kulturni praznik. 
Vedite, prav zaradi vas se učenci in učitelji 
radi trudimo in  ustvarjamo in tako iz leta 
v leto ohranjamo kulturni utrip našega 
majhnega, a lepega Remšnika.

Valerija tertinek, Oš Remšnik 

bukVIce ZA VSAkOgAR –  
NOVA PONuDbA  
V kNJIžNIcI RADlJe Ob DRAVI
Na pobudo uporabnikov in članov knjižnice bomo obiskovalcem knjižnice ponujali knjige v traj-
no last - za simbolični prispevek. Bukvice za vsakogar so knjige, ki smo jih izločili iz knjižnične 
zbirke ali knjige, ki so nam jih podarili posamezniki, pa jih ne bomo vključili v knjižnično zbirko. 
Na policah BUKVIC ZA VSAKOGAR se bodo tako znašle raznovrstne knjige, od romanov, povesti, 
slikanic, do strokovnih priročnikov, ki pa so še dovolj ohranjene in aktualne, da bodo nekomu 
zanimive. 
Ob obisku knjižnice se torej ustavite tudi pri mizi z bukvicami. Mogoče med njimi najdete prav 
tisto, ki jo želite prebirati vedno znova.

RAZStAVA V VItRINAh kNJIžNIce
V februarju sta vitrine v knjižnici Radlje napolnili Natalija Ternik in Natalija Lesjak. Na ogled 
sta postavili svoje unikatne izdelke. Natalija T. predvsem nakit, izdelan v različnih tehnikah in 
materialih, Natalija L. pa unikatne rute iz blaga. Izdelki so ročno delo oblikovalk, ki uživata pri 
oblikovanju in ustvarjanju lepih modnih dodatkov, ki so lahko tudi uporabno in izvirno darilo. 
Vabljeni k ogledu do konca februarja. 

DAN IN DAtum DeJAVNOSt
Petek, 13. 2. 2015, 
ob 18.00 potopis – Brazilija 
Sobota, 14. 2. 2015, 
ob 18.00 poslikava obraza 
Nedelja, 15. 2. 2015, 
ob 16.00 filmski popoldan

Juhuhu, ZImSke POčItNIce SO tu
Ponedeljek, 16. 2. 2015

ob 9.00 jutranja risanka
ob 11.00 wii turnir
ob 16.00 wii turnir
ob 18.00 karaoke
ob 19.00 film

Torek, 17. 2. 2015
ob 9.00 jutranja risanka
ob 11.00 kosilo, ko mame ni doma
ob 17.00 sajenje vrtnin v lončke
ob 19.00 film

Sreda, 18. 2. 2015
ob 9.00 jutranja risanka
ob 9.00 kuharska delavnica: tiramisu
ob 11.00 pink ponk »laufrace«
ob 16.00 vlivanje sveč
ob 19.00 film

Četrtek, 19. 2. 2015
ob 9.00 medgeneracijska čajanka
ob 9.00 jutranja risanka
ob 11.00 pletenje zapestnic
ob  16.00 družabne igre
ob 19.00 film

Petek, 20. 2. 2015
ob 9.00 vzgoja kalčkov
ob 9.00 jutranja risanka

ob 11.00
slikanje na majice  
(prinesite le majico)

ob  16.00 pečemo palačinke
ob 19.00 film

Sobota, 21. 2. 2015
ob 16.00 križanje mnenj

ob 16.00
T-shirt refashion (prinesite 
oblačila, ki bi jih radi polepšali)

 

VABIMO VAS NA 

PUSTNO RAJANJE 
     NA DOBRAVI, 

 

 ki bo v soboto, 14. 2. 2015, ob 13.00  
na križišču pri Šubejevih. 

 
       BOGATE NAGRADE:  
 1. nagrada za odrasle maske:  

     DVODNEVNO RAZVAJANJE  
  V MORAVSKIH TOPLICAH ZA 4 OSEBE; 
  5 tolažilnih nagrad za odrasle maske; 
 nagrade za vse prisotne otroške maske. 

 

          Sladkali se bomo tudi s slastnimi 
pustnimi krofi. 

      Prisrčno vabljeni v čim večjem številu! 
  

   KŠTD Dobrava 

tRADIcIONAlNO PuStOVANJe 
turistično društvo Vuhred v sodelovanju z Občino Radlje in kS Vuhred tudi letošnje leto vabi na Tra-
dicionalno pustovanje, ki bo v nedeljo, 15. 2. 2015, ob 14. uri v Večnamenski dvorani Vuhred.  
Veselo pustno rajanje bo tudi letošnje leto spremljal bogat program. Vabljene vse maškare, majhne in velike, da se 
poveselite skupaj z nami. 

tD Vuhred


