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RAZDELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME

S PODROČJA SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007UPB-2,
23/2007, 41/2007, 62/2010, 57/2012)
in Pravilnika o vrednotenju programov
organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v
Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 7/04)
je Občina Radlje ob Dravi 22. 2. 2016
objavila JAVNI RAZPIS za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov s

področja socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Radlje ob Dravi za
leto 2016. Rok za oddajo je bil 22. marec 2016. Na javni razpis se je prijavilo
16 društev oz. organizacij s področja
socialnega in zdravstvenega varstva,
enemu društvu pa sredstva niso bila
dodeljena.
Sredstva so prejeli:

NAZIV DRUŠTVA

Višina dodeljenih sredstev

Medobčinsko društvo invalidov »DRAVA« Radlje

2.070,00 EUR

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Radlje ob Dravi

2.070,00 EUR

Društvo gluhih in naglušnih Koroške Dravograd

400,00 EUR

Društvo paraplegikov Koroške Slovenj Gradec

300,00 EUR

Koroško društvo za boj proti raku

300,00 EUR

Invalidsko društvo stomistov ILCO za Koroško

200,00 EUR

Društvo diabetikov Slovenj Gradec

200,00 EUR

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

200,00 EUR

Združenje multiple skleroze Slovenije

150,00 EUR

Center za socialno delo Radlje ob Dravi

835,23 EUR

Nadškofijska Karitas

650,00 EUR

Društvo psoriatikov Slovenije

50,00 EUR

Kinološko društvo za reševalne pse – REPS

200,00 EUR

Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti »ZDRAVA
POT« Maribor

100,00 EUR

Društvo srčnih bolnikov-koronarni klub Dravske doline

300,00 EUR

SKUPAJ

8.025,23 EUR
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OBISK DELEGACIJE
OBČINE KRALJEVO V
RADLJAH OB DRAVI

Ta vikend smo imeli čast gostiti delegacijo
iz občine Kraljevo iz Srbije. Skupno sodelovanje se je pričelo v lanskem letu, ko
smo obiskali občino Kraljevo z namenom
predstavitve prireditve spust s plovili po
reki Ibar, ki ga organizirajo že skoraj tri desetletja. Festival se imenuje Veseli spust
in poteka prvo soboto v juliju po reki Ibar,
po kateri se spustijo z različnimi plovili in
ustvarijo odličen festival z več kot 20.000
obiskovalci.
Že v Kraljevu smo se dogovorili, da nam
bodo v primeru izvedbe takšnega spusta
pri nas podarili blagovno znamko.
Veseli smo, da se je našemu povabilu
odzval predsednik skupščine občine Kraljevo g. Sreten Jovanović skupaj s sodelavci. Naše sodelovanje se bo vsekakor še
nadaljevalo in nadgrajevalo.
Občina Radlje ob Dravi
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ZAČASNA POPOLNA

16. SVETOVNI FESTIVAL

ZAPORA

PRAŽENEGA KROMPIRJA

Občina Radlje ob Dravi in Društvo za priznanje praženega krompirja prirejata
16. svetovni festival praženega krompirja, ki bo v soboto, 3. septembra 2016
med 10. in 17. uro v centru Radelj ob Dravi.
Dragi pražilci, vljudno vas vabimo k sodelovanju pri praženju krompirja.
Vašo prijavnico pošljite do 30. junija 2016 na elektronski naslov
helena.dovc@t-2.net in info@krompir.si.
Za vse informacije se obrnite na zgoraj omenjena elektronska naslova.
Vsa dokumentacija je objavljena tudi na naši spletni strani.

Občina Radlje ob Dravi

Zaradi izvedbe prireditve »Bogračijada« in večernega koncerta, ki bo
v soboto, 18. 6. 2016, med 11. in 2.
uro naslednjega dne, bo izvedena
začasna popolna zapora Malgajeve
ulice, na relaciji od konca terase pri
Slaščičarni Center do gostinskega lokala Buono.
Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.
Občina Radlje ob Dravi
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5 VABILO
Vljudno vabljeni na že »21. Vaške igre VUHRED 2016«, ki združujejo in razveseljujejo. Tradicionalna prireditev povezuje člane društev in posameznike v
kraju Vuhred, Občini Radlje ob Dravi, ter vseh sosednjih in pobratenih društev. Dogajanje bo potekalo
V SOBOTO 18. 6. 2016 OB 14. URI NA ŠOLSKEM IGRIŠČU PRI OŠ VUHRED.
Veselimo se vašega obiska!

TD Vuhred
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IZLET DRUŠTVA UPOKOJENCEV
RADLJE OB DRAVI

Avtor fotografije
Tone Vodušek

Predlogov za izlete in dobre volje članicam in članom Društva upokojencev
Radlje ob Dravi nikoli ne zmanjka. Najraje potujemo in spoznavamo lepote
naše Slovenije, malo pa tudi pogledamo
v sosednjo Avstrijo in Italijo. Tako smo
se v nedeljo 5. 6. 2016 v zgodnji jutranji uri z dvema polnima avtobusoma in
vodičema odpravili na enodnevni izlet.
Pot nas je vodila do Celovca, ki smo si
ga na kratko ogledali kar iz avtobusa.
Pot smo nadaljevali proti Višarjem, znani izletniški in romarski turistični točki
pri Trbižu. Na višino 1788 metrov nas
je popeljala gondola, od koder nam je
bil omogočen čudovit razgled na Kamniške in Julijske Alpe. V tem času je bila
v cerkvi na Višarjah tudi sv. maša, tako
da so posamezniki, če so želeli, lahko
bili prisotni tudi pri maši, ki je potekala v treh jeziki in sicer v slovenskem,

nemškem in italijanskem jeziku. Iz Višarij smo pot nadaljevali v Trbiž na tržnico,
kjer se je pričel nakupovalni čas. Malo
pogajanj pa je bila usnjena jakna ali kaj
drugega iz usnja v rokah naših upokojenk ali upokojencev. Po dogovorjenem
času smo pot nadaljevali nazaj v Slovenijo, kjer smo si ogledali še Mangartska
jezera, imenovana tudi Belopeška jezera. Pogled smo usmerili tudi na okoliške
dvatisočake. Na koncu potovanja je sledil še obisk Planice – doline smučarskih
skakalcev in Nordijskega centra.
Izlet smo zaključili s poznim kosilom v
Žirovnici in z nakupom krofov na Trojanah. V domače kraje smo se vrnili
rahlo utrujeni, z lepimi spomini in dobre volje z mislijo na nova potepanja in
druženje.

FINALE DRŽAVNEGA
ŠOLSKEGA
PRVENSTVA

V ATLETIKI

Pet učencev in ena učenka iz Osnovne šole
Radlje ob Dravi so se v sredo, 8. 6. 2016,
udeležili finala državnega šolskega prvenstva v atletiki, ki je potekalo v Kopru. Na
tekmovanje so se uvrstili samo najboljši
učenci in učenke iz cele Slovenije, tako da
je bila konkurenca zelo močna. Kljub temu
so dosegli odlične rezultate. Pohvale za
borbo in trud gredo vsem nastopajočim,
saj so izjemno dobro zastopali našo osnovno šolo.
Rezultati so sledeči:
• Pri starejših učenkah je Vesna Arih v
teku na 60 metrov dosegla 22. mesto;
• Pri mlajših učencih je Zal Kac Jezeršek v teku na 60 metrov dosegel 19.
mesto;
• Pri starejših učencih je Nino Martini
Kvar v skoku v višino dosegel 9. mesto;
• Pri starejših učencih so Kristijan Kovač,
Žan Uran, Črt Pasterk in Nino Martini
Kvar v štafeti 4x100 metrov dosegli
izjemno 2. mesto.
Vsem skupaj iskrene čestitke!
Mentorja in trenerja
Marjan Rejec
Jure Škurnik

DU Radlje ob Dravi, Tone Hribernik
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