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JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJ KULTURNIH 
PROGRAMOV
Občina Radlje ob Dravi je na svoji spletni strani http://www.radlje.si/
razpisi-in-natecaji/2172/javni-razpis-za-sofinanciranje-kulturnih-progra-
mov-na-podrocju-ljubiteljske-kulturne-dejavnosti-za-leto-2018 objavila 
Javni poziv za zbiranje predlogov za dodelitev sredstev za sofinanciranje 
kulturnih programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti na ob-
močju Občine Radlje ob Dravi za leto 2018.
Rok za oddajo vlog je vključno do 21. 6. 2018.

Občina Radlje ob Dravi 

POVABILO K MEJNEMU POHODU NA MEJI 
AVSTRIJE - SLOVENIJE
Zbirališče: 18. uri Cerkev St. Leonhard 
Pot pohoda: Cerkev Lehard – Radlpass – gostilna Žohar
Čas pohoda: 2. uri                     Zaključek: ob 20. uri

Prijetno druženje ob fižolovi juhi na srbski način ali golažu.
Srečanje na meji  – 100 let po končani vojni 1918

»ŽIVA VERIGA«
Obveščamo vas, da selitvena dela v radeljski knji-
žnici še vedno potekajo in da želimo k preselitvi 
še zadnjih knjig iz dosedanje knjižnice v nove pro-
store povabiti prebivalce Radelj, okolice ter vseh sosednjih občin. Orga-
nizirali se bomo v »živo verigo« in tako še simbolično opravili preselitev 
knjig. »ŽIVA VERIGA« bo potekala med 10.30 in 12.00. Točen dan, ko se 
bo zgodila, pa bomo še sporočili, saj moramo ujeti vreme brez dežja. 
Obvestili vas bomo na spletni strani in na socialnem omrežju ter seveda 
po radiu Radlje. Pridružite se nam v čim večjem številu, da bo naša »živa 
veriga« sklenjena.

Knjižnica Radlje ob Dravi

ZAČASNA ZAPORA OBČINSKIH CEST
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi obvešča javnost, da bo zaradi prireditve Igraj se 
z mano od četrtka, 24. 5. 2018, od 16. ure dalje do petka, 25. 5. 2018, do 
18. ure začasna popolna zapora občinskih cest: 
• LZ št. 346101, Koroška cesta – Mariborska cesta, na odseku od hi-

šne številke Mariborska cesta 4 do konca objekta s hišno številko 
Mariborska cesta 7;

• LK št. 346211, Malgajeva ulica, na odseku od začetka parkirnega 
prostora do križišča z Mariborsko cesto.

V času popolne zapore cest bodo avtobusni prevozniki namesto obsto-
ječih avtobusnih postaj v središču mesta uporabljali prostor pred Sokol-
skim domom (nasproti novega gasilskega doma).

Za razumevanje se Vam lepo zahvaljujemo.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

PRVOMAJSKI CROSS COUNTRY TEK
V nedeljo, 1. maja 2018, je Športna zveza Radlje ob Dravi v sodelova-
nju s Krajevno skupnostjo Radlje ob Dravi organizirala tradicionalni 8. 
prvomajski cross country tek na razdalji 9 km. Novost letošnjega teka je 
bil tek na krajši razdalji 3 km izven konkurence, v vseh starostnih kate-
gorijah. Teka se je udeležilo 21 tekačic in tekačev na 9 km in 7 na  3 km, 
različnih starostnih kategorij. Vsi udeleženci teka so dobili majice crossa 
in medalje za sodelovanje, najboljši pa pokale od župana občine Radlje 
ob Dravi, mag. Alana Bukovnika, in predsednice KS Radlje ob Dravi, ge. 
Dominike Karlatec. Sodelovanje na teku je bilo brezplačno.
Pohvala gre vsem sodelujočim, ki so se hrabro in uspešno soočili s progo. 
Najboljša absolutna časa sta dosegla:
ŽENSKE : METJA LUŽNIK – 41, 43 in MOŠKI : GRILC TADEJ – 32,38
Najstarejša tekmovalka je bila BOŽA MEŽA (60 let), najstarejši tekmova-
lec pa BLATNIK VILJEM (76 let).
Športna zveza Radlje ob Dravi čestita vsem tekmovalcem in hkrati vabi že 
na 9. PRVOMAJSKI CROSS COUNTRY RADLJE, 1. maja 2019!

Športna zveza Radlje ob Dravi 

VABILO
Vljudno vabljeni na prireditev ob 70-letnici Moškega pevskega zbora Vu-
hred, ki bo v soboto, 26. maja 2018, ob 18. uri v večnamenski dvorani.

Nastopili bodo MoPZ Vuhred, Vokalna skupina Remšnik, MPZ Ribnica, 
Oto Vrhovnik – saksofon. 

MoPZ Vuhred

NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI

 



                            POČITNIŠKI  MENI
                              V MMKC-ju 

            
                                                                                                                                            ponedeljek, 30. 10. 2017                     
                                                                                                                                                                  ob 10.00, čarovniška ustvarjalnica 
                                                                                                                                                   ob 18.00, čarovniške hrenovke  
                                                                             torek, 31. 10. 2017                                                     in koktejli                                                                                                                                                              
                                                                       ob 18.00, filmski maraton 
                                                                      in kuharska delavnica 

                       

      
         

                                                                                                                                                             petek, 3. 11. 2017                     

                sreda, 1. 11. 2017                                                                                                            ob 10.00 in ob 18.00, 
          ob 18.00, kviz »bistre                                                                                                       turnir v namiznem tenisu 
                                      glavice« 
                                                      četrtek, 2. 11. 2017 
                                                                             ob 10.00, ustvarjalna  
                                                                                              delavnica in pohod 
                                                                             ob 18.00, turnir wii 

                                           
                                                                                                                                                                sobota, 4. 11. 2017                                         

                                                                                                                                                          ob 18.00, kostanjev piknik 

           nedelja, 5. 11. 2017 

            ob 18.00, filmski popoldan  

 

                                                                   

                                               

   

 

 

  

 

 

DNEVNI CENTER NA NOVI LOKACIJI 
Obveščamo vas, da se je naš dnevni center s 1. 2. 2018 preselil na novo 
lokacijo v prostore, ki se nahajajo v stavbi Obrtne zbornice na Mariborski 
1 v Radljah. V imenu zaposlenih in vseh uporabnikov dnevnega centra 
Radlje ob Dravi bi se radi zahvalili g. Alojzu Koširju za izkazano podporo 
našemu dnevnemu centru z doniranimi sredstvi, s pomočjo katerih smo 
izvedli nakup hladilnika.
Vabimo vas, da se nam 1. 6. 2018 pridružite na praznovanju 25-letnice 
delovanja društva Šent, ki bo v Ljubljani. Vse informacije dobite pri stro-
kovni delavki ŠENTA. Tel: 064 239 500.

ŠENT

POTOVANJE V SVET INDIJANCEV
V soboto, 19. maja, smo pri Dvorcu Radlje organizirali Indijansko vas, ki 
je bila del kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, ki jo organizira Služba 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, sofinancirata pa Repu-
blika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupaj z Indijančkom Vikijem smo poslikani v bojne barve zakurili indi-
janski ogenj, se bosi podali po čutni poti ter z lastnimi močmi preplezali 
visoko skalo.
V indijanskem šotoru smo izdelali piščali in ustvarjali indijansko glasbo. 
Kužki in prostovoljci so otrokom pomagali podoživljati indijanske dogo-
divščine, najbojevitejši Indijančki pa so se lahko preizkusili v zanimivih 
športnih igrah. Za miren spanec smo si na ustvarjalnih delavnicah med 
drugim izdelali tudi lovilce sanj. Celotno dogajanje so ob desetih pope-
strili zanimiv kulturni program in slastne viki palačinke.
Zadovoljni so bili tudi obiskovalci, o čemer priča izjava mamice: »Indijan-
ska vas: zanimiva, pestra, raznolika. Pravo doživetje za otroke. Pestrost 
programa in delavnic. Enkraten preplet različnih generacij in medseboj-
nega sodelovanja. Pohvalno!«

Naše indijansko popotovanje se nadaljuje tudi v nedeljo, 27. maja, ob 
15.00, ko bomo skupaj s Konjeniškim in kinološkim društvom Radlje 
poslikali in jahali indijanskega konja. 

Vabljeni, da se nam pridružite.

OBLETNICA MARENBERŠKEGA MLADINSKEGA 
KULTURNEGA CENTRA IN BOGRAČIJADA
V soboto, 2. 6. 2018, vas vabimo, da skupaj z nami praznujete naš »roj-
stni« dan. Na ploščadi pred mladinskim kulturnim centrom se bo že ob 
16.00 začelo pestro dogajanje. Kot že nekaj let zapored bo tudi tokrat 
dišalo iz kotlov, ko pa se bo dan prevesil v noč, pa bodo dogajanje ogreli 
še glasbeni gostje: Funky boys in Odprava zelenega zmaja.

Vabljeni!
MMLS

PRAKTIČNA IZOBRAŽEVANJA Z 
DEFIBRILATORJEM
Javni zavod ŠKTM bo, skupaj z Osnovno šolo 
Radlje ob Dravi in Koronarnim klubom Radlje, 
v mesecu juniju opravil 3 praktična izobraževa-
nja z defibrilatorjem. Natančni razpored izo-
braževanj bo objavljen v eni izmed naslednjih 
novičk.

JZ ŠKTM

EVA BOTO


