št. 15 • april 2017

LETOVANJE OTROK
v MPD Punat na otoku Krku

Poletje se bliža in z njim brezskrbni počitniški
dnevi, ki jih lahko vaš otrok v duhu kolonij, ki
smo jih nekoč poznali, preživi s svojimi vrstniki
na morju. RKS Območno združenje Radlje ob
Dravi letos že 21. leto zapored organizira letovanje otrok v Mladinsko-počitniškem domu Frankopan v Punatu na otoku Krku.

Občina Radlje ob Dravi, ki je otrokom prijazno
Unicefovo mesto ter mladim prijazna občina,
si prizadeva, da bi se letovanja otrok in šolarjev
udeležilo čim večje število otrok, ne samo tisti, ki
so tja napoteni zaradi zdravstvenih težav. Zato je
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sklenil, da
z organizatorjem letovanj, Rdečim križem Slovenije, Območnim združenjem Radlje ob Dravi, ki
mu je v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije priznan poseben status, sklene pogodbo
o sofinanciranju letovanja otrok. Tako bo Občina
Radlje ob Dravi letovanje otrok sofinancirala s
proračunskimi sredstvi, in sicer na podlagi vloge
staršev in glede na dohodke družine za otroke
do 17. leta starosti. Možnost sofinanciranja s
strani Občine Radlje ob Dravi je do 100 %. Lestvico sofinanciranja lahko najdete na povezavi
http://www.obcina-radlje.si/
pod rubriko NOVICE.
Občina Radlje ob Dravi želi na ta način omogočiti
otrokom nepozabno izkušnjo in doživetje, povečati zanimanje za tovrstno letovanje in zagotoviti dolgoročno vzdržnost izvajanja programa
letovanja.

JAVNI POZIV ZA
SOFINANCIRANJ
KULTURNIH
PROGRAMOV
Občina Radlje ob Dravi je na svoji spletni strani
http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/1996/
javni-poziv-za-sofinanciranje-kulturnih-programov-za-leto-2017 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 2017.

PREDMET POZIVA JE SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV, KI SO:
•

redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se
manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

•

produkcija kulturnih dogodkov (koncerti,
predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in
je v interesu širše družbene skupnosti;

PLEZALNI KLUB
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•

skupni programi kulturnih društev na ravni
mesta ali regije;

•

izobraževanje in strokovno usposabljanje
za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Izvedba tekmovanja je za nami! Tudi letos je bila
udeležba zelo dobra, saj se je tekme udeležilo
246 tekmovalcev iz 27 klubov iz vzhodnega dela
Slovenije. Tekmovanje uvrščamo med največje
športne dogodke za otroke v Občini Radlje ob
Dravi. Skupaj s spremljevalci in obiskovalci se
je tekom dneva v Športni hiši Radlje zbralo lepo
število ljudi, ki so pripomogli k izjemno športnemu vzdušju. Za dobro počutje vseh in kakovostno izvedbo tekmovanja je skrbelo več kot
trideset članov in simpatizerjev Plezalnega kluba
Martinček. Plezalci so se lahko preizkusili v novopostavljenih plezalnih smereh, kjer je za uvrstitev štelo najvišje preplezano mesto oziroma
oprimek. Vsak tekmovalec je plezal dve smeri,
na koncu je štel seštevek obeh. Trdno verjamemo, da nam organizacija že osmega zaporednega tekmovanja v letu 2018 ne uide.

Rok poziva
Javni poziv prične teči 10. 4. 2017 in se zaključi
10. 5. 2017.

10-dnevno letovanje bo potekalo od 12. 7. do
22. 7. 2017. Z zbiranjem prijav bomo pričeli v
mesecu aprilu. Otroka lahko prijavite najkasneje
do 31. 5. 2017.

Za več informacij o možnostih letovanja vašega
otroka lahko pokličete na telefonski številki 02
887 30 52 ali 040 250 134 ali pišete na e-naslov
radlje.ozrk@siol.net.
Občina Radlje ob Dravi

Vlogo pošljite na naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi do
vključno 10. 5. 2017, in sicer kot priporočeno
pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na sprednji
strani: »NE ODPIRAJ - VLOGA ZA JAVNI POZIV
KULTURA 2017«.
Občina Radlje ob Dravi

UO PK Martinček

ROBOTIKA

Ekipa GoLegoGo iz Osnovne šole Radlje ob Dravi
je kot perspektivna mlada ekipa dobila povabilo
na svetovno prvenstvo v robotiki, ki bo potekalo
od 23. do 29. 4. 2017 v mestu St. Louis v Združenih državah Amerike. V programu FIRST ® LEGO
League v regiji Adria je v sezoni 2016/17 sodelovalo 85 ekip/šol, organizacij iz Slovenije, Srbije in
Hrvaške, v svetu pa 30.000 ekip iz 86 držav. Uspeli smo se uvrstiti v veliki finale med 26 najboljših ekip v regiji. V finalu smo bili najmlajša ekipa.
V Ameriki se bomo srečali s 108 FLL ekipami s
celega sveta. Na naši stojnici se nadejamo obiska skavtov nekaterih uglednih podjetij, kot so
Google, Microsoft, Nasa, Facebook in nekaterih
uglednih ameriških fakultet.
Trdo delamo že vse od oktobra, zadnja dva meseca pa še posebej. Zagnanost nekaterih otrok
je res neverjetna. Na robotiko pridejo vsako
jutro in vsako popoldne, ob četrtkih smo tam

do petih. Eni se bolj znajdejo pri robotskem
delu, drugi bolj pri projektu, vse pa povezujejo
vrednote, ki smo jih še posebej začutili, ko smo
kar dvakrat prespali (spali smo bolj malo) v šoli.
Obiskali smo tudi učence sosednjih šol in jih naučili osnov programiranja. Družili smo se z mis
Slovenije, obiskali smo različne strokovnjake, ki
se spoznajo na španske lazarje in si ogledali živali
na več kmetijah.
LEGO® Fundacija je letos za donacijo v višini
11.000 dolarjev med vsemi partnerji na svetu
izbrala dva in eden izmed njih je Zavod Super
Glavce, ki se je odločil, da bo donacijo za udeležbo na World Festivalu v St. Louisu, ZDA, prejela naša ekipa. Z donacijo LEGO fundacije smo
pokrili stroške letalskih kart, prenočišč in kotizacij. Naš cilj ni le potovanje v Ameriko. Tam
se želimo dobro odrezati, uspešno predstaviti
Slovenijo in se družiti z vrstniki s celega sveta. V

novo sezono želimo zakorakati kot ambasadorji
FIRST® LEGO® Lige vse od Koroške do Štajerske.
Trudimo se zbrati čim več sponzorskih sredstev,
ostanek katerih bomo investirali v nakup opreme, potrebne za izvajanje robotike, kot so Lego
Mindstorms EV3 kompleti (trenutno imamo za
50 otrok na voljo samo 5 robotov), računalniki in
ostala oprema za »robotsko« učilnico.
Hvala vsem sponzorjem in donatorjem!
Vabimo vas, da si več o našem delu in FIRST®
LEGO® League preberete na šolski spletni strani
http://www.osradlje.si/fll, kjer se nahaja tudi
povezava do kratke ankete o polžih. Prosimo,
da izpolnete anketo, da bomo dobili še bolj natančne podatke o težavah, ki jih povzročajo polži.

SPOŠTOVANI ČLANI IN
OBISKOVALCI KNJIŽNICE!

CROSSFIT?

NEODPLAČNA PRIDOBITEV
DVEH ZEMLJIŠČ

Vljudno vabljeni v četrtek, 13. aprila 2017,
ob 18. uri v knjižnico Radlje na predavanje in
predstavitev knjige Jerneje Jošar VRTNARIMO
Z JERNEJO; Ekološki vrt v štirih letnih časih.
Vrtnarjenje je v zadnjih letih vedno bolj priljubljeno, a marsikdo se ga ne loti, saj misli, da nima
dovolj časa niti dovolj znanja. Avtorica velike
uspešnice Ekološko vrtnarjenje za vsakogar Jerneja Jošar nas bo v novi knjigi vodila skozi vrtna
opravila, ki so potrebna, da bo na vašem vrtu
cvetelo in brstelo vse leto. Pravi, da je vrtnarjenje povsem preprosto, tudi odločitev o tem, po
kateri metodi začeti. V knjigi navaja in opisuje
različne načine in že med prebiranjem nam lahko postane jasno, kaj nam bo najbolj ustrezalo.
Predstavitev knjige bo hkrati predavanje in priložnost za pridobivanje novih znanj.

Osnovna šola Radlje ob Dravi,
Boštjan Ledinek

Občina Radlje ob Dravi je s strani Vlade RS neodplačno pridobila zemljišči, parc. št. 783/1 ter
784/1, obe k. o. 804 – Radlje ob Dravi, za namen
izgradnje regijskega gasilskega poligona za usposabljanje gasilcev. Za izgradnjo gasilskega poligona imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

MarnFIT vabi na predstavitev CrossFit vadbe, ki
bo v soboto, 15. 4. 2017, med 9. in 13. uro na
parkirišču Hostla v Radljah. Pridruži se nam pri
izvajanju te vedno bolj popularne funkcionalne
vadbe.

Prejšnji lastniki zemljišč za navedene parcele
niso imeli sklenjenih zakupnih pogodb, vendar
morebitne obdelovalce zemljišč kljub temu
opozarjamo, da prenehajo z obdelovanjem.
Obveščamo vas, da bomo z deli pričeli že v letošnjem letu.

Predstavitev je brezplačna.
ŠD MARENBERG

VABILO
V okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo
mesto vas vabimo na ogled glasbene pravljice S
KOZO KIKO V GORE. Predstava bo v petek, 21. 4.
2017, ob 17. uri v kinodvorani Radlje.
Vrtec Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi
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