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JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA
Na podlagi 10. člena Zakona o športu v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 
(Uradni list RS, št. 26/14 ) in Pravilnika o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi 
(MUV, št. 1/2016, 27/2016, 7/2018) Občina Radlje ob Dravi 
objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Radlje ob Dravi za leto 2019.

Vloge 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 razpis – Sofinanciranje 
športnih programov v Občini Radlje ob Dravi za leto 2019, in sicer 
najkasneje 15 dni od dneva objave na spletni strani Občine Radlje 
ob Dravi, to je najkasneje do 12. 4. 2019.
Javni razpis je objavljen na spletni strani 
http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/2344 

                                                                                 Občina Radlje ob Dravi

POSVET O PRILAGODITVAH STANOVANJ IN 
HIŠ ZA VARNO STAROST 
Posvet Prilagajanje stanovanj in hiš za varno starost
V četrtek, 28. 3. 2019, je v prostorih MKC potekal posvet na temo 
«Prilagajanje stanovanj in hiš za varno starost«. Posvet sta vodila 
Jože Ramovš in Alenka Ogrin z Inštituta Antona Trstenjaka. Kot sta 
povedala, je prilagoditev stanovanja preventivni poseg, s katerim 
olajšamo vsakdanje življenje starejših v domačem okolju. Z od-
pravo ovir in nevarnosti bistveno zmanjšamo možnosti poškodb. 
S tem omogočimo nadaljevanje samostojnega življenja, vodenje 
gospodinjstva in razbremenitev svojcev. Prilagoditve ne povečajo 
samo varnosti starejšega človeka, ampak naredijo tudi prijetnejše 
bivanje.
Še enkrat najlepša hvala za obisk.
          
                                                                                 Občina Radlje ob Dravi

POVABILO K SODELOVANJU S KRAJEVNO 
SKUPNOSTJO RADLJE OB DRAVI – 1. MAJ 
2019
POVABILO K SODELOVANJU S KRAJEVNO SKUPNOSTJO RADLJE OB 
DRAVI – 1. maj 2019

Spoštovani predstavniki društev in organizacij občine Radlje ob Dravi,
vljudno vabljeni, da skupaj s Krajevno skupnostjo Radlje ob Dravi in 
Občino Radlje ob Dravi sooblikujete  prireditev Krajevnega praznika 
Radlje ob Dravi, ki bo 1. maja na območju Vodnega parka. 
Vsa društva in organizacije, ki želite praznik Krajevne skupnosti Radlje 
ob Dravi popestriti z animacijami ali aktivnosti društva predstaviti na 
stojnici, vabimo, da sodelovanje potrdite do srede, 10. aprila 2019, na 
tel. številki 041 352 838 (Dominika Karlatec).
Verjamemo, da bomo tudi letos skupaj z vami pripravili pester in 
raznolik program. 
Veselimo se vašega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo! 

                            Dominika Karlatec, predsednica Sveta KS Radlje ob Dravi

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
V soboto, 6. aprila, vas prijazno vabimo na našo vsakoletno 
druženje na čistilnem dnevu v našem radeljskem parku ob dvorcu. 
Vsako leto tako pričnemo naše delovno leto in skupaj z ostalimi 
udeleženci posadimo tradicionalno drevo v parku, da počastimo 
dan Zemlje. Naše srečanje se bo pričelo ob 9. uri z druženjem na 
parkirišču. V želji, da nas bo čim več, vas pozdravljam.

                                                  Antonija Račnik, predsednica TD Radlje
 



VABILO
Vabljeni v galerijo Knjižnice Radlje v četrtek, 4. aprila 2019, ob 18. 
uri na ODPRTJE RAZSTAVE slik Jožeta Kovača Utrinki s podeželja.
Jože Kovač se je rodil leta 1956 v kmečki družini na Sv. Antonu 
na Pohorju, kjer tudi sedaj živi in ustvarja. Nadarjenost za risanje 
je pokazal že zelo zgodaj in po končani osnovni šoli nadaljeval 
šolanje na ljubljanski Srednji šoli za oblikovanje. Pri opravljanju 
poklica je del svoje ustvarjalnosti lahko izrazil, večino pa šele v 
prostem času: sprva v risbah s tušem ali svinčnikom in kasneje 
z oljnimi barvami na platno, pri čemer vztraja še danes. Njegovi 
motivi so predvsem narava in delo na podeželju. Upodablja tako 
človeške kot tudi živalske figure. Na skoraj vsaki novejši sliki je 
naslikana ptica – ali je zbudila pozornost dobrega opazovalca 
narave ali je slikarja prepričala kot simbol brezskrbne svobode, pa 
bomo vprašali in izvedeli na odprtju razstave. 
Vljudno vabljeni.

V kulturnem programu sodeluje Glasbena šola Radlje.
Razstava bo v času odprtosti knjižnice na ogled do 4. maja.

VABILO KNJIŽNICE

Vabljeni v prireditveni prostor Knjižnice Radlje v soboto, 6. aprila 
2019, ob 10. uri NA POTEP MED PRAVLJICE – pravljično druženje 
s kamišibajem (japonskim papirnatim gledališčem).
Ljubitelji domišljije se bomo podali na potep s pravljičarko Majo 
Furman in z njenimi pravljicami Sinica in lisica, Kapljice, Kakšno je 
sonce, Videk dobi novo srajčico itd. Spoznali bomo, da je 
prijateljstvo pomembno, da je v sodelovanju moč, da kdor 
drugemu jamo koplje, sam vanjo pade, in da se dobro vrača z 
dobrim. Dobrodošli na pravljičnem potepu. 
Udeležba je brezplačna. Po pravljicah bo sledilo ustvarjanje.

SPOMLADANSKA PRIREDITEV V VUHREDU
Vsi zbrani na prireditvi v večnamenski dvorani v Vuhredu smo 
v petek, 29. 3. 2019, skupaj odšli pomladi nasproti in se ob tem 
spomnili tudi na vse žene, dekleta in matere, ki so v mesecu 
marcu praznovale svoj osebni praznik. V ta namen je KS Vuhred 
zanje pripravila tudi rože.
Pomlad smo dočakali ob petju in plesu otrok iz Vrtca in OŠ Vu-
hred, ki so pripravili različne deklamacije in misli o mamah. Da pa 
smo pomlad lažje dočakali, so poskrbeli tudi Moški pevski zbor iz 
Vuhreda in Harmonikarski orkester Vučič.
Vse zbrane sta pozdravila in nagovorila tudi župan Alan Bukovnik 
in predsednica KS Vuhred, gospa Marjana Meršnik. Tako, sedaj pa 
je zares prišla pomlad v naše kraje.

                                                     Strokovne delavke Vrtca in OŠ Vuhred 
 

vabilo
Ob svetovnem dnevu zdravja vas vabimo v MMKC Radlje ob Dravi, v 
petek, 5. 4. 2019, med 9.00 in 12.00, kjer bomo skupaj z ZVC Radlje 
ob Dravi in društvom ŠENT pripravili terapevtske vaje, merjenje 
krvnega tlaka ter sladkorja, izračunali bomo indeks telesne mase, 
preizkusili boste lahko vaše telesne zmogljivosti. 
Vljudno vabljeni!

VGC Dogaja se!
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