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OBČINA PO MERI INVALIDOV
Občina Radlje ob Dravi je v nazivu OBČINA PO MERI INVALIDOV odpravila še eno prepreko, ki je pestila invalide v občini.
V začetku leta 2018 smo tako pri vhodu v Športno hišo Radlje ob Dravi
namestili oporno ograjo oziroma držalo za invalide.
Držalo je pomembna pridobitev za občino, saj je dodatni košček v mozaiku, ki omogoča večjo samostojnost invalidov v naši občini in še širše
odpira možnosti udeležbe na družabnih dogodkih.
Občina Radlje ob Dravi

ŠPORTNIKI MDI RADLJE
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV
POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE
RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V
OBČINI RADLJE OB DRAVI
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi
Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje
2015–2020 (MUV, št. 20/2015) – v nadaljevanju Pravilnik in Odloka o
proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2018 (MUV, št. 35/2017) – je
občina objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za leto
2018.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, in sicer iz proračuna občine iz naslova naslednjih ukrepov:
UKREP 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
UKREP 3: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja
podeželja
Rok za oddajo vlog je 21. 5. 2018.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine: http://
www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/2161/javni-razpis-za-dodelitev-pomoci-za-ohranjanje-in-spodbujanje-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-radlje-ob-dravi-za-leto-2018.
Občina Radlje ob Dravi

V letošnjem letu smo se športniki našega društva dokaj resno vključili v območna tekmovanja v okviru Zveze za šport invalidov Slovenije, ki
sestavlja plan oziroma koledar tekmovanj tako za območna kot tudi za
državna prvenstva.
Tako smo se v mesecu februarju udeležili območnega tekmovanja v šahu
posamezno v Dravogradu, v mesecu marcu pa smo se udeležili območnega tekmovanja v streljanju v Velenju, v aprilu pa območnega tekmovanja v kegljanju na Ravnah. Na tem tekmovanju se je naš član Srečko Pajtler ponovno uvrstil med prvih 10 tekmovalcev v Sloveniji in si pridobil
pravico za nastop na državnem prvenstvu, ki bo branil naslov državnega
prvaka iz leta 2017. Tekmovanje se bo odvijalo 12. 5. 2018 v Celju.
Za dan upora proti okupatorju (27. aprila) prirejamo tradicionalno prijateljsko srečanje v kegljanju z društvi ŠD INVALID Slovenj Gradec, MDI
Velenje in DI Maribor. Z dosedanjimi nastopi lahko trdimo, da je udeležba na tekmovanjih našega društva dobra, na kar kažejo tudi rezultati.
V spomladanskem delu nas čaka še območno tekmovanje v ribolovu in
balinanju, v jesenskem pa se bomo udeležili območnega tekmovanja v
pikadu in šahu (ekipno), katerega tekmovanje organizira naše društvo in
na katerega se prijavi 15 ekip severvzhodne Slovenije.
Vabimo vas, da se nam pridružite.
Referent za šport pri MDI Drava, Ivan Gašper

ATLETI AK RADLJE PONOVNO OSVAJALI MEDALJE
Na MEDNARODNEM MITINGURADOVLJICA 2018, ki je potekal v soboto,
21. 4. 2018, je naša LUCIJA POTNIK s časom 8.49 s na 60 m le za las
zgrešila svoj osebni rekord, vendar je kljub temu osvojila 1. mesto! V
skoku v daljino je z rekordnim skokom 465 cm zasedla 4. mesto.
Čestitamo!
Naši atleti se že pripravljajo na miting v Šentjurju, ki bo potekal 5. maja
2018 in katerega se bomo udeležili v največjem številu v zgodovini
kluba.

ZDRUŽITE PRIJETNO S KORISTNIM – NAJEMITE VRTIČEK
Čeprav je zima letos nepričakovano ubrala daljšo pot kot smo vajeni,
je pomlad vendarle nastopila in z njo priprave na novo sezono
obdelovanja zemlje. V luči čedalje hujše gospodarske recesije in
problematike samooskrbe, trenutno enega pomembnejših problemov,
želimo tudi v KS Radlje ob Dravi nameniti pozornost omenjeni
problematiki.
Za vse zainteresirane občane ostaja na voljo še nekaj površin
namenjenih obdelovanju vrta. Po opravljenem skupnem ogledu s
predstavnikom KS Radlje ob Dravi, na katerem bodo dogovorjene vse

Primož Miheu, Atletski klub Radlje ob Dravi

podrobnosti glede posameznega najema in zakoličen vrtiček, bo
sklenjena najemna pogodba.
Za vsa pojasnila v zvezi s podaljšanjem zakupnih pogodb, novimi
zakupi, odpovedjo vrtička ter pogodbenimi obveznostmi se lahko
obrnete na kontaktno osebo: Suzano Skutnik, tel. št. 040 483 700,
elektronski naslov: suzana.skutnik@radlje.si
»Vrtičkanje« je poleg sprostitveno - rekreativne komponente,
izmenjav sadik tudi odlična priložnost za prenos znanja, za
prakticiranje medgeneracijskega sodelovanja in krepitev družbenih
odnosov. Omogoča, da izkušeni vrtičkarji svoje znanje, spretnosti
obdelovanja, svoj odnos do zemlje ter z njim povezan zdrav
življenjski slog predajajo naprej na mlajše generacije. Ni dvoma, da
bomo tovrstno znanje in odnos do narave v prihodnosti potrebovali!
Dominika Karlatec,
Predsednica Sveta KS Radlje ob Dravi

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI
27. 4. 2018 – 3. 5. 2018
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek,
27. 4. 2018

16.00

Družabni popoldan

Sobota,
28. 4. 2018

20.00

Nedelja,
29. 4. 2018

16.00

Družabna nedelja

Ponedeljek,
30. 4. 2018

17.00

Ustvarjalna delavnica – izdelava
indijanskih predmetov

Četrtek,
3. 5. 2018

9.00
10.00

Vseživljenjsko učenje
Urice za sproščanje v sodelovanju z
društvom Šent

Kuhajmo z mladimi

KLEPET IN SPREHOD ZA MAMICE
Vabimo vse mamice, ki so s svojimi dojenčki ali malčki doma, da se
nam pridružijo vsak torek med 10. in 12. uro na klepetu in sprehodu v
Marenberški MKC. Začnemo v torek, 8. 5.2018.
Mamice se v tem obdobju pogosto počutijo osamljene in vpete v
dnevno rutino, ki jo prinaša skrb za dojenčka. Da bi jim omogočili stike z
drugimi mamicami smo se odločili, da za vas organiziramo skupna druženja in sprehode. Zato je to dobra priložnost, da navežejo nove stike in
si izmenjajo izkušnje ter nasvete pri vsakodnevnih izzivih.
Drage mamice, pridite in pripeljite tudi prijateljice!

IZHAJANJE NOVIČK OBČINE RADLJE OB DRAVI
Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas, da v času prvomajskih
praznikov Novičke Občine Radlje ob Dravi ne bodo izšle.
Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.
Občina Radlje ob Dravi

