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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  
PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju 
turizma v občini Radlje ob Dravi je Občina Radlje ob Dravi 13. 3. 2018 
objavila JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju turizma 
v občini Radlje ob Dravi za leto 2018. 
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 »Prijava na javni razpis – področje turiz-
ma«, in sicer najkasneje 30 dni od dneva objave na spletni strani občine. 

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani http://www.radlje.si/
razpisi-in-natecaji/2140. 

Občina Radlje ob Dravi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA 
ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU 
SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna RS, 
odloka o proračunu občine Radlje ob Dravi za leto 2018, in Pravilnika o 
sofinanciranju delovanja organizacij in društev na področju socialnega 
in zdravstvenega varstva v občini Radlje ob Dravi je občina objavila JAV-
NI RAZPIS za zbiranje ponudb za sofinanciranje delovanja organizacij in 
društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Radlje 
ob Dravi za leto 2018. 
Prijave na javni razpis morajo prosilci poslati oz. oddati do vključno 16. 
4. 2018. Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani http://www.
radlje.si/razpisi-in-natecaji/2145.

Občina Radlje ob Dravi 

OBVESTILO ZA ZAČASNO ZAPORO CEST
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi obvešča javnost, da bo zaradi priprave in izved-
be Cvetnega sejma v centru Radelj ob Dravi od sobote, 24. 3. 2018, od 
18. ure do nedelje, 25. 3. 2018, do 20. ure začasna popolna zapora dela 
občinskih cest:
• LK št. 346211, Malgajeva ulica, na odseku od začetka parkirnega 

prostora do   
• križišča z Mariborsko cesto;
• LK št. 346451, Tima – Mariborska cesta.

Za razumevanje se Vam zahvaljujemo.
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

PREDSTAVA OB MATERINSKEM DNEVU
Krajevna skupnost Remšnik ob materinskem dnevu podarja 
vsem materam, babicam, dekletom in vsem ostalim gledališko 
komedijo Vsakemu svoje, v izvedbi KD Kapla. Predstava bo v 
nedeljo, 25. marca, v krajevni dvorani s pričetkom ob 11.45 in 
je za vse brez vstopnine. Vse matere in žene bodo po predstavi 
prejele skromno darilo, ki ga podarja občina Radlje ob Dravi.

Iskrene čestitke vsem mamicam ob materinskem dnevu in 
vabljeni v čim večjem številu.

Krajevna skupnost Remšnik

NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI

 MODROSTI ZA  
RAZCVET ŽIVLJENJA
Vljudno vabljeni v sredo, 28. marca 2018, 
ob 18. uri v knjižnico Radlje na predstavitev 
knjige Lucije Smolnik: Modrosti za razcvet življenja.
Knjiga združuje 55 edinstvenih zgodb o kariernem uspehu in osebni ras-
ti uspešnih žensk. V intervjujih so med drugim sodelovale tudi Zvezdana 
Mlakar, Urša Drofenik, Zlata Zavašnik, Vlasta Nussdorfer, Romana Piskar, 
Nuša Derenda in naša domačinka, glasbenica in skladateljica, Tadeja 
Vulc. Ljudje na življenjskih razpotjih pogosto potrebujemo le ustrezno 
spodbudo. Prav to lahko vsi najdemo v knjigi, ki na 124 straneh razkriva 
osebne zgodbe edinstvenih in energičnih žensk, ki danes žanjejo uspe-
he na različnih poslovnih področjih. Svoje izkušnje, nasvete in spod-
budne besede so avtorici, prvi in edini certificirani trenerki programa 
Boba Proctorja pri nas, zaupale v osebnih intervjujih. Z avtorico se bo 
pogovarjala bibliotekarka Tanja Repnik.

RAZSTAVA KLEKLJANE ČIPKE
V pozdrav pomladi vabimo na odprtje razstave Klekljane čipke v četrtek, 
22. 3. 2018, ob 18. uri v prostore Knjižnice Radlje. 

Članice rokodelske sekcije DU Radlje in MDI Drava

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA 
MAVRICA Z GOSTI
Vljudno vabljeni na Koncert mešanega pevskega zbora Mavrica z gosti, s 
člani KPD Lija Kovač Vuhred in Marjanom Valentijem, v četrtek, 22. mar-
ca 2018, ob 16. uri v  Domu Hmelina Radlje.



VABILO
Remšnik v mesecu aprilu praznuje krajevni praznik, zato smo se odločili, 
da bo letos drugače. Kuhali bomo AJMOHOC (obaro) v kotlu, zato vabi-
mo vse, ki ste interesenti, da se nam pridružite. Prijave zbiramo do 30. 3. 
2018 na telefonski številki 051/425-514 (Kristina Altbauer). Prijavnine ni. 
Prireditev bo 22. 04. 2018 na Remšniku. Prireditev prireja društvo kmetic 
Dravska dolina KO Remšnik in KS Remšnik.

MEDNARODNO TEKMOVANJE EMONA 2018
Učenci Glasbene šole Radlje ob Dravi, iz razreda prof. Sanje Krajnc, so 
se udeležili dveh mednarodnih tekmovanj na katerih so osvojili zavidlji-
ve rezultate. Tekmovalke so povedale: »Zelo smo vesele in zadovoljne z 
rezultati, predvsem pa se zahvaljujemo naši profesorici Sanji Krajnc in 
korepetitorki Damijani K. Sgerm za številne ure, ki sta jih prebili z nami«. 
Flavtistke so se udeležile Mednarodnega tekmovanja EMONA 2018 v 
Ljubljani, kjer je Neža Jezernik dosegla 1. nagrado in zlato plaketo, Taja 
Starc zlato plaketo, Tia Praznik Pilinger pa srebrno plaketo.
Tudi na mednarodnem tekmovanju Svirel 2018 so bile zelo uspešne:
• V kategoriji Junior je Neža Jezernik prejela zlato plaketo, 3. mesto,
• prav tako pa sta tudi v kategoriji Elementary Tia Praznik Pilinger in 

Taja Starc prejeli zlato plaketo. 
Glasbena šola Radlje ob Dravi

TEKMOVANJE V PIKADU
Člani DU Radlje ob Dravi smo ponovno dokazali, da leta niso pomembna 
za rekreacijo in šport. V četrtek, 15. 3. 2018, smo v Bajti organizirali tek-
movanje v pikadu za pokal KPZ DU. Tekmovanja se je udeležilo osem žen-
skih in devet moških ekip. Tudi z našega društva smo tekmovali z dvema 
ekipama, žensko in moško, in obe ekipi sta dosegli prvi mesti. Prvo mes-
to nam omogoča udeležbo na državnem tekmovanju, ki bo v jesenskem 
času. Moška ekipa se že tretjo leto zapovrstjo udeležuje državnega tek-
movanja, ženska ekipa pa z nekaj presledka letos ponovno. Čestitke!

Za DU Radlje ob Dravi, Tone Hribernik

MAMMA MIA!
Športna hiša Radlje ob Dravi se je v petek, 16. marca, za en večer  spre-
menila v prizorišče glasbeno-plesnega spektakla, ki že leta navdušuje vso 
Slovenijo. Predstava Mamma mia –muzikal, ki je zaslovel deloma tudi po 
zaslugi Abbinih uspešnic – je upravičila in celo presegla naša pričakova-
nja. Prireditev je imela tudi močno dobrodelno noto. Iskreno se zahvalju-
jemo vsem donatorjem, s pomočjo katerih smo zbrali sredstva za nakup 
novih defibrilatorjev, ki bodo v prihodnje na voljo na območju občine 
Radlje ob Dravi. Še enkrat HVALA!
Hvala tudi vsem, ki ste tako ali drugače pripomogli k uspešni izvedbi do-
godka in vsem drugim obiskovalcem. Glede na pozitivne odzive, ki smo 
jih dobili po predstavi, in dejstva, da je bila predstava razprodana že me-
seca januarja, vidimo, da so podobne prireditve v lokalnem okolju zaže-
lene, kar nas seveda še dodatno motivira za izvedbo takšnih dogodkov 
tudi v prihodnje. Pred vrati je nov muzikal – Briljantina.

JZ ŠKTM

TEKMA
����������

PLEZANJU

SOBOTA
�

OD 10.00 DO 17.00

������A��� �A
�A���������� A��

VZHODNA LIGA RADLJE OB DRAVI

Z A  M L A J Š E  K A T E G O R I J E


