
 
 
 

 
 

 

Radlje ob Dravi, 3. 6. 2022 

 

»RADELJSKA SREČANJA 2022« 

 

Spoštovani, 

v mesecu septembru praznuje Občina Radlje ob Dravi svoj praznik. Želimo si, da bi 

tudi letos skupaj z vami pripravili tradicionalna Radeljska srečanja. Septembrsko 

dogajanje bi namreč v ustreznih pogojih in okoliščinah želeli zapolniti s programom, ki 

bo poudarjal druženje in povezoval ter združeval občanke in občane Občine Radlje 

ob Dravi.  

Cilj Radeljskih srečanj 2022 je pripraviti zanimive prireditve, ki bodo pritegnile čim več 

zainteresirane javnosti, zato priporočamo, da se sorodna društva oz. organizacije med 

seboj povežete in organizirate skupne dogodke oz. projekte. Prireditve bodo 

ovrednotene na podlagi »Pravilnika o dodeljevanju sredstev za občinske prireditve 

Radeljska srečanja, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo 

Občine Radlje ob Dravi v času občinskega praznika Občine Radlje ob Dravi«. 

Vsa društva, organizacije in posameznike Občine Radlje ob Dravi, ki ste zainteresirani 

sodelovati v Radeljskih srečanjih 2022 pozivamo, da se odzovete našemu povabilu za 

skupno oblikovanje nepozabnega septembrskega dogajanja, ki bo predvidoma 

potekalo med 9. in 25. septembrom 2022.  

Hkrati bi vas radi seznanili s spremembami Pravilnika o sofinanciranju programov 

drugih društev in organizacij v občini Radlje ob Dravi (MUV 10/2021), po katerem se 

udeležba na občinskem prazniku oz. prireditvi v organizaciji Občine Radlje ob Dravi 

točkuje z dodatnimi 15 točkami in Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov na 

področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Radlje ob Dravi, po katerem imajo 

pravico do sofinanciranja kulturnih programov na področju ljubiteljske kulturne 

dejavnosti izvajalci, ki sodelujejo na prireditvah ob občinskem prazniku oz. najmanj 

dveh prireditvah, katerih organizator je Občina Radlje ob Dravi, v kolikor so s strani 

Občine pozvani.  

Zavedamo se, da se lahko zaradi morebitnega ponovnega širjenja okužb z virusom 

Covid -19 in posledično sprejetih  ukrepov, situacija organiziranja dogodkov spremeni. 

Predlagamo vam, da prijavite dogodke upoštevaje, da trenutno ni v veljavi nobenih 

omejitev. V primeru kakršnih koli zaostrovanj, bomo vsa društva obveščali o ukrepih, ki 

jih bomo sprejeli na podlagi priporočil pristojnih inštitucij. Prav tako si v primeru izrednih  

 



 
 
 

 
 

 

razmer  v zvezi s COVID-19 pridružujemo pravico, da vse prijavljene prireditve v celoti 

ali pa delno odpovemo.  

Vlogo za dodelitev sredstev najdete skupaj s celotnim Javnim povabilom za 

sofinanciranje občinskih prireditev »Radeljska srečanja«, ki pospešujejo kulturni, športni 

in turistični razvoj ter promocijo Občine Radlje ob Dravi v času občinskega praznika 

Občine Radlje ob Dravi, na spletni strani Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi.  

Prosimo vas, da nam ustrezno izpolnjeno vlogo posredujete najkasneje do 24. junija 

2022, do 12.00 ure, po pošti ali osebno dostavite na naslov: 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

Mariborska cesta 4 

2360 Radlje ob Dravi 

 s pripisom: 

»Javno povabilo za sofinanciranje občinskih prireditev »Radeljska srečanja 2022«. 

 

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo preko elektronske pošte 

turizem@sktmradlje.si, oziroma na telefonski številki 040 852 287, Dominika Karlatec, 

področni svetovalec za turizem.  

 

Vljudno prosimo, da dosledno upoštevate naveden rok za posredovanje prireditve, 

sicer vašega predloga žal ne bomo mogli umestiti v program »Radeljska srečanja 

2022«.  

 

S prijetnimi pozdravi, 

                    

                                                          

                                          

                                                                      Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

         Direktor 

      Gregor Likar, prof.  
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