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JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
DODELITEV SREDSTEV ZA  SOFINANCIRANJE  
KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJU 
LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
Občina Radlje ob Dravi je objavila Javni poziv za zbiranje 
predlogov za dodelitev sredstev za sofinanciranje 
kulturnih programov na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti na območju občine Radlje ob Dravi za leto 
2020. 

Prijave na javni poziv morajo prosilci poslati s 
priporočeno pošiljko ali oddati osebno v prostorih 
Občine Radlje ob Dravi, na naslovu: Mariborska cesta 7, 
2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA 
NA JAVNI POZIV KULTURA 2020«, in sicer najkasneje do 
17. 8. 2020. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, 
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v sprejemni 
pisarni Občine Radlje ob Dravi.

Občina Radlje ob Dravi

PROJEKT ČEBELA BERE MED 
Občina Radlje ob Dravi je bila skupaj s partnerji 
Knjižnico Radlje ob Dravi, Občino Vuzenica in LAS MDD 
p. p. uspešna na 5. Javnem razpisu za podukrep 19.3. 
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne 
akcijske skupine, ki ga je razpisalo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Z uspešno kandidaturo smo pridobili sredstva iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), v višini 79.416,36 eurov.

Operacija se bo izvajala od 1. 9. 2020 do 30. 10. 2022.

UREDITEV PARKIRIŠČA IN POSTAVITEV 
NADSTREŠKA HAVAJI 

Občina Radlje ob Dravi je pred leti v skladu z zakonom 
Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč (SKZG) neodplačno 
pridobila nekatera stavbna zemljišča v občini. Med njimi 
je tudi zemljišče v Sp. Vižingi, kjer je danes Športno 
rekreacijski center HAVAJI.
Ob pridobitvi zemljišč so bile prenesene tudi vse 
služnostne pravice fizičnih oseb za dostop do sosednjih 
zemljišč, ki jih je SKZG podelil že v preteklosti.
V lanskem letu smo se skupaj na zboru občanov na 
Sp. Vižingi  dogovorili in potrdili, da se odrečemo že 
zgrajenemu objektu za prosti čas in betonski ploščadi 
ter ju nadomestimo na drugem delu zemljišča v lasti 
občine, z nadstreškom velikosti 10x5 m in z dodatnimi 
parkirišči ob cesti, ki bo vodila kot služnostna pot do 
sosednjih parcel, ki so v privatni lasti. 
V teh dneh smo prejeli gradbeno dovoljenje in tako 
smo skupaj s predstavniki gradbenega odbora krajanov, 
direktorjem  Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna 
naprava Radlje in predstavniki občine izvedli uvedbo 
v posel. Dogovorili smo za terminski plan, kateri 
predvideva zaključek del v jesenskem času. 

Veseli nas, da bo uspel še en projekt, za katerega 
pobuda je bila podana s strani krajanov. S tem bomo 
zvišali kvaliteto bivanja za vse generacije živeče na Sp. 
Vižingi (Havajih).

Občina Radlje ob Dravi

PROJEKT NAŠA DRAVA
Operacija »Naša Drava« je projekt sodelovanja desetih 
Lokalnih akcijskih skupin z območja reke Drave, ki 
imajo pod svojim okriljem vključene še člane znotraj 
LAS-a. Sodeluje osem slovenskih LAS-ov: LAS Bogastvo 
podeželja, LAS Lastovica, Toti LAS, LAS Ovtar Slovenskih 
goric, LAS Haloze, LAS OE Ormož, LAS Drava, LAS MDD 
in dve hrvaški LAS: LAG Međimurski doli i bregi in LAG 
Drava Mura. Prijavitelj projekta za območje Mislinjske 

in Dravske doline je LAS Mislinjske in Dravske doline 
(LAS MDD).



TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 
31. 07. 2020  – 13. 08. 2020

 

Četrtek, 6. 8. 2020 9:00
od 14:00
19:00

Pomoč pri uporabi računalnika in telefona
Družabne igre
Delavnica za dobro počutje – antistres fizične vaje 
(ga. Breda Dular) - Zaradi zagotavljanja zadostne
socialne distance so obvezne predhodne prijave v 
prostorih MKC Radlje ob Dravi ali na tel. št. 
030 304 624

Od petka, 7. 8.  
2020 do nedelje, 
9. 8. 2020

POLETJE NA ROLKI  – delavnice urbanih športov 
pred Vodnem parku Radlje ob Dravi – obvezna 
prijava na delavnice v MKC Radlje ob Dravi do 
četrtka, 6. 8. 2020.

Ponedeljek, 10. 8. 
2020

od 14:00
18:00

Družabne igre
Razgibajmo možgane - kviz

Torek, 11. 8. 2020 10:00
od 14:00

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi
Družabne igre

Sreda, 12. 8. 2020 9:00
od 14:00
18:00

Kuharska delavnica
Družabne igre
Ustvarjalna delavnica

Četrtek, 13. 8. 2020 9:00
od 14:00

Pomoč pri uporabi računalnika in telefona
Družabne igre

Partnerstvo enajstih  Lokalnih akcijskih skupin je s 
projektom »Naša Drava« kandidiralo na 5. Javnem 
razpisu za podukrep 19.3, ki ga je razpisalo Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Projekt se bo izvedel na območju LAS MDD (na območju 
občin: Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, 
Podvelka).
V Občini Radlje ob Dravi se bo postavila urbana oprema 
na lokaciji Zgornja Vižinga pri Vodnem parku Radlje. 
Eden od namenov skupne operacije je mednarodno 
povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih 
uspešnih partnerstev, izmenjava znanj, implementacija 
le teh na druga območja, ogled dobrih praks, team 
buildinga partnerstva in vzpostavitev skupnega športno 
naravovarstvenega programa, ki ima potencial v razvoju 
novih delovnih mest v prihodnosti.
Rezultat operacije je izvedba prireditev na in ob strugi 
reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih 
aktivnosti na reki, vzpostavitev rekreacijskih mest na 
prostem, priprava promocijskih materialov, tiskovin, 
predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na 
spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja 
operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, 
projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže 
vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo 
itd.
V začetku meseca julija smo prejeli odločbo in tako 
bo Občina Radlje ob  Dravi s partnerji v projektu 
uspešno pridobila 92.002,97 eurov.

Občina Radlje ob Dravi 

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 31. 7.  2020 od 8:00 do 
14:00
od 14:00
20:00

Počitniško varstvo (predhodne prijave)

Družabne igre
Križanje mnenj

Sobota, 1. 8. 2020 od 15:00
po 18:00

Družabni vikend
Kuhamo z mladimi

Nedelja, 2. 8. 2020 od 15:00 Družabni vikend

Ponedeljek, 3. 8. 
2020

od 14:00

18:00

Družabne igre
Razgibajmo možgane – kviz

Torek, 4. 8. 2020 10:00
od 14:00

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi
Družabne igre

Sreda, 5. 8. 2020 9:00
od 14:00
18:00

Kuharska delavnica
Družabne igre
Ustvarjalna delavnica

»Poletje na rolki, brezplačne delavnice urbanih športov 
za otroke in mlade, bodo potekale pred vodnim parkom 
Radlje ob Dravi od petka, 7. 8. 2020, do nedelje, 9. 8. 
2020. Obvezne so predhodne prijave. Prijavite zbiramo 
v MKC Radlje ob Dravi.«

 Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. 
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