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VABILO
Izpostava URSZR Slovenj Gradec, RKS Območno združenje Radlje ob Dravi
in Občina Radlje ob Dravi organizirajo v soboto, 25. maja 2019, od 9. ure
dalje XXV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne
zaščite in Rdečega križa v Radljah ob Dravi.
Preverjanje oz. prikaz dela ekip prve pomoči se bo pričelo ob 9. uri.
Potekalo bo na štirih delovnih mestih, kjer bodo ekipe morale oskrbeti
različno število poškodovanih oseb na naslednjih lokacijah:
1.
2.
3.
4.

Športni stadion Radlje ob Dravi
Gasilski dom Radlje ob Dravi
Prostor pred Medgeneracijskim centrom Radlje ob Dravi
Na trgu pred vodnjakom

Vzporedno s tem bodo potekale spremljevalne aktivnosti na parkirišču
pred Centrom Radlje ob Dravi in bodo namenjene vsem obiskovalcem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predstavitev Regijskega centra za obveščanje Slovenj Gradec,
predstavitev Policijske postaje Radlje ob Dravi,
predstavitev PGD Radlje ob Dravi,
predstavitev Gorsko reševalne službe,
predstavitev Društva tabornikov Rod srebrna reka,
predstavitev JZ ŠKTM Radlje,
predstavitev Turističnega društva Radlje ob Dravi,
predstavitev Planinskega društva Radlje ob Dravi,
predstavitev Zdravstveno-reševalnega centra Ravne na Koroškem –
prikaz oživljanja,
predstavitev RKS Območno združenje Radlje ob Dravi in
predstavitev krvodajalskega avtobusa.

Ob 13.45 bo pred Centrom Radlje ob Dravi zaključna prireditev in razglasitev rezultatov XXV. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. V primeru slabega vremena bo
zaključna prireditev potekala v avli Osnovne šole Radlje ob Dravi.
Preverjanje usposobljenosti bo zelo zanimivo tudi za obiskovalce, zato
vas vljudno vabimo na ogled. Preverjanje so bo izvajalo tudi v primeru
slabega vremena.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV IN
ORGANIZACIJ
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov drugih društev
in organizacij v občini Radlje ob Dravi je Občina Radlje ob Dravi objavila
javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje programov drugih društev in
organizacij v letu 2019. Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci oddati
najkasneje do 11. 6. 2019.
Razpisno dokumentacijo je objavljena na spletni strani občine http://
www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/2366/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-drugih-drustev-in-organizacij-v-letu-2019
Občina Radlje ob Dravi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
DELOVANJA ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV
NA PODROČJU SOCIALNEGA IN
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Občina Radlje ob Dravi je objavila javni razpis za zbiranje ponudb za
sofinanciranje delovanja organizacij in društev na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v
občini Radlje ob Dravi za leto 2019. Rok za prijavo je do vključno 10. 6.
2019.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine:
http://www.radlje.si/doc2/razpisi/javni-razpis-za-zbiranje-ponudb-zasofinanciranje-delovanja-organizacij-in-drustev-na-podrocju-socialnega-inzdravstvenega-varstva-2019.pdf
Občina Radlje ob Dravi

NAPOVED 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA
V ponedeljek, 20. maja 2019, ob 18. uri bo v prostorih Občine Radlje ob
Dravi 6. redna
seja Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. Seja bo predvajana v živo
preko Facebook profila BK TV.
Občina Radlje ob Dravi
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VAJA POPLAVA IN VETROLOM KOROŠKA
2019

PROSLAVA OB KRAJEVNEM PRAZNIKU
VUHREDA

Poveljnik Civilne zaščite za Koroško regijo je 2. 4. 2019 sprejel sklep
o pripravi in izvedbi vaje regijskega pomena »VAJA POPLAVA IN
VETROLOM KOROŠKA 2019«. V sredo, 8. maja 2019, je od 14.00 do
17. ure v prostorih občine potekal teoretični del vaje. Z vajo smo želeli
preveriti pripravljenost za ukrepanje ob nesreči v povezavi s poplavami
in vetrolomom ter da se preverijo regijski in občinski načrti zaščite in
reševanja ob poplavi

Vljudno vabljeni na proslavo ob krajevnem prazniku Vuhreda, ki bo v
nedeljo, 19. 5., ob 15. uri v večnamenski dvorani v Vuhredu. Veselimo
se vašega obiska.

V vaji so sodelovali Bogdan Ladinik, poveljnik Civilne zaščite Občine
Radlje ob Dravi, Leon Krajnc, namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine
Radlje ob Dravi, in strokovna sodelavka na področju civilne zaščite na
občini, Suzana Skutnik.
Občina Radlje ob Dravi

MEDNARODNI DAN MUZEJEV
Vljudno vabljeni v soboto, 18. maja, od 9.00 do 13.00 v Muzej Radlje
ob Dravi na mednarodni dan muzejev, ki poteka že tradicionalno vsako
leto.
Ob 10. uri vabljeni na javno vodstvo po Oglednem depoju Leitingerjeve
zbirke. Vodila bo kustodinja Alenka Verdinek. Zbirka ljubiteljskega
zbiralca Ferdinanda Leitingerja iz Radelj ob Dravi šteje preko 2.600
predmetov, več kot 1.100 knjig in več kot 200 razglednic in fotografij
Radelj. V zbirki so posebno zanimiva raznovrstna orodja: kmečko,
gozdarsko, čevljarsko, mizarsko in sodarsko orodje ter številni drugi
predmeti.
V oglednem depoju obiskovalce pritegneta tako celotna zbirka kot tudi
vsak predmet zase s svojo zgodbo. Ogled zbirk in razstav je brezplačen.

SREČANJE DRUŽINSKIH PEVSKIH ZBOROV
Vljudno vabljeni na srečanje družinskih pevskih zborov, ki bo v soboto, 18. 5., ob 19. uri v Turističnem domu na Vuhredu.
Nastopale bodo družine z vseh vetrov, družine, ki še ohranjajo družinsko petje. Zelo si želijo, da bi petje ohranili mladi rodovi in s tem
povezali generacije mladih.
Vabljeni, da se nam pridružite.

TD Vuhred

Organizatorji KS Vuhred, KO ZB za vrednote NOB Vuhred, KPD Kovač
Lija Vuhred, Društvo kmetic KO Vuhred, OŠ Vuhred, MPZ župnije
Vuhred, Mestni pihalni orkester Radlje in gostje

IGRALA NA VASI PREDANA SVOJEMU
NAMENU
Unicef Slovenija že od leta 2002 v slovenskih mestih širi mednarodni
projekt Otrokom prijazno Unicefovo mesto. Tudi Občina Radlje ob Dravi
sodeluje v tem projektu, s katerim spodbuja odgovorne akterje v lokalni
skupnosti k več in bolj raznovrstnim dejavnostim za dobro otrok in k
uresničevanju njihovih pravic.
Od leta 2013, ko je Občina Radlje ob Dravi pridobila naziv Otrokom
prijazno Unicefovo mesto, delujemo v največjo korist otrok na lokalni
ravni in zagotavljamo njihovo sodelovanje pri urejanju in soodločanju o
mnogih vprašanjih v lokalni skupnosti, ki so za njih pomembna.
Minuli mesec smo na pobudo občank in občanov predali v uporabo
otroška igrala na vasi in otrokom omogočili varno in atraktivno igrišče.
Igrala so tudi pridobila certifikat za varnost igral, ki potrjuje, da igrala
ustrezajo vsem zahtevanim standardom in omogočajo varno igro. Vsem
uporabnikom želimo varno in kreativno igro!
Občina Radlje ob Dravi

