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REGIJSKI POLIGON
Gasilska zveza Slovenije, Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi
in občina Radlje ob Dravi so septembra 2017 podpisali sofinancersko in
upravljavsko pogodbo za izgradnjo regijskega poligona za usposabljanje
gasilcev koroške regije. S 8. 1. 2018 so se v Radljah ob Dravi pričela dela
na projektu Regijski poligon za gasilce v Radljah ob Dravi in s tem je
Gasilska zveza Slovenije pričela gradnjo drugega poligona v Sloveniji.
Regijski poligon za usposabljanje gasilcev bo namenjen praktičnemu
usposabljan¬ju gasilcev na regijski oz. lokalni ravni ter za usposabljanje
ostalih pripadnikov sil za zaščito in reševanje.
Poligon bo vseboval:
Poligon bo vseboval:
•
plato za vaje dimenzije 70 x 20 m,
•
stolp za vaje višine 14,5 m,
•
bazen za vodo in
•
plato za tehnično reševanje dimenzij 8 x 8 m.
Na poligonu bodo gasilci lahko izvajali:
•
vaje v polaganju cevovoda, oblikovanju in vodenju vodnega curka z
različnimi vrstami ročnikov,
•
izvajanje gašenja – vrste napadov,
•
uporaba prenosnih gasilskih lestev,
•
uporaba vrvi v gasilstvu,
•
gibanje z izolirnimi dihalnimi aparati,
•
delo z hidranti in zagotavljanje gasilne vode,
•
uporaba gasilskih vozil,
•
vaje tehničnega reševanja in reševanja iz globin in višin,
•
vaje gasilsko športnih tekmovalnih disciplin.

10. JAVNI POZIV PVSP
ZA PROBLEMSKO OBMOČJE
RRA Koroška ponovno ponuja vabljivo priložnost za brezposelne –
izkoristite jo lahko s prijavo na javni poziv Podjetno v svet podjetništva za
problemsko območje.
Kaj vam projekt PVSP nudi?
•
4-mesečno zaposlitev na RRA Koroška (vključeni plača, prispevki,
potni stroški in malica),
•
4-mesečno praktično podjetniško usposabljanje,
•
pomoč izkušenih mentorjev in podjetnikov, ki vam bodo s svojimi
izkušnjami in konkretnimi nasveti pomagali pri uresničitvi vaše
poslovne ideje,
•
individualni pristop pri razvoju poslovne ideje ter
•
delo s somišljeniki, mreženje s podjetniki in praktične podjetniške
izkušnje
Rok za prijavo na javni poziv: 5. 2. 2018
Predstavitev javnega poziva: sreda, 24. 1. 2018 ob 11. uri v MPIK II,
Dobrava 44a, Radlje ob Dravi.
Prijavna dokumentacija je dostopna na spletni strani www.rra-koroska.
si. Vse dodatne informacije prejmete na sedežu RRA Koroška (Meža 10,
2370 Dravograd), ali prek www.rra-koroska.si, Info@rra-koroska.si,
059 085 190.
Projekt je financiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo.

Zaključek del je predvidena v mesecu maju 2018.
Občina Radlje ob Dravi

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI

19. 1. – 25. 1. 2018

OBVESTILO UPORABNIKOM
OBČINSKIH IN GOZDNIH CEST
Občina Radlje ob Dravi obvešča vse uporabnike občinskih in gozdnih
makadamskih cest, da je zaradi vremenskih razmer vzpostavljena
začasna omejitev tovornega prometa, ki presegajo 7,5 t skupne teže.
Začasna omejitev prometa velja od 12. 1. 2018 in vse do preklica.
Prepoved bo označena s prometno signalizacijo.
Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.
Občina Radlje ob Dravi

DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek,
19.1.2018

17.00
20.00

Polstenje copat z ga. Ksenijo Plazl
Križanje mnenj

Sobota,
20.1.2018

20.00

Kuhajmo z mladimi

Nedelja,
21.1.2018

16.00

Družabni vikend

Ponedeljek,
22.1.2018

09.00

Torek,
23.1.2018

10.00
19.00

Zeliščarstvo
Orientalski ples

09.00

Kuharska delavnica: Ocvrte banane z
medom
Praktično biodinamično sadjarstvo
in osnove sadjarske permakulture,
predavatelj dr. Slavko Turšič

Sreda,
24.1.2018

Četrtek,
25.1.2018

17.00

09.00
10.00

Angleške pogovorne urice

Vseživljenjsko učenje
Urice za sproščanje v sodelovanju z
društvom ŠENT

DECEMBRSKO POPOTOVANJE
DEDKA MRAZA
Dedek Mraz je sedel v svoji leseni hiški na Pohorju in gledal skozi
okno, kdaj bo zagledal prve snežinke. Ko je začelo snežiti, je vstal in
rekel: »Tako, sedaj pa je čas, da vprežem sani in se odpeljem v dolino
in obiščem otroke.« Razmišljal je, ali so bili pridni, so se imeli radi, so
zdravi, koliko so zrasli v tem letu, odkar se niso videli. Bilo bi tudi prav,
da jih razveselim s kakšnim darilom. Poklical je župana občine Radlje,
Alana Bukovnika, če bi mu tudi letos pomagal pri obdarovanju. Župan
mu je obljubil pomoč pri nakupu daril in pogostitvi otrok. Kdo mu bo
pa pomagal pri sestavljanju darilnih paketov in obdaritvi? Seveda, vsako
leto mu pomagajo člani Društva prijateljev mladine Radlje in tako bo tudi
letos. Takoj so bili pripravljeni pomagati, še igrico za otroke so zaigrali –
pravljico Žabji kralj.
V paketu pa je bila tudi zanimiva knjiga, ki jo je ustvarila in podarila
Simona Svanjak in je tako obogatila darila za otroke. Hvala, Simona!
Dedek Mraz je tako lahko krenil na svoje decembrsko popotovanje s
svojimi snežinkami – Laro, Patricijo in Vito. Obiskal je otroke vrtca in
šole Vuhred, otroke vrtca in šole v Radljah, pomagal deliti darila CSD-ju
Radlje, se peljal s spremstvom na Remšnik (Sveti Anton) v Vuhredu ter
nato obiskal in obdaril še množico otrok v Radljah. Malo utrujen, ampak
zelo zelo zadovoljen in srečen, se je vrnil v svojo kočico na Pohorje, da

se odpočije in do naslednjega decembra obuja lepe spomine na svoja
srečanja z otroki.
Hvala Dedek Mraz za vse lepe skupne trenutke in vsa doživetja, hvala
Občini Radlje in prof. Simoni Svanjak za pomoč pri darilih. Hvala vsem
članom DPM, ki ste svoj prosti čas v decembru namenili otrokom.
Milka Vodušek, članica DPM Radlje

JUBILEJNI ROJSTNI DAN

NOGOMETNI TURNIR

Pri svojih dvajsetih letih se je gospa Marija Berglez iz rodnega Ljutomera
preselila v Radlje in tukaj pognala nove korenine. Tik pred koncem
lanskega leta je slavila svoj 90. rojstni dan. Ob tej priložnosti so jo s
skromnim darilom obiskali predstavniki Društva upokojencev Radlje. Z
njo je bilo zanimivo kramljati, brskati po preteklosti in izvedeti marsikaj
novega. Gospa Marija oz. Micka, kot jo poznamo domačini, je ohranila
svojo dobrodušnost, prijazen nasmeh in bister spomin. Le noge je ne
ubogajo tako kot včasih, zato je že lep čas ne srečujemo več na ulici. Naše
srčne želje so, da bi ji še vrsto let bilo naklonjeno zdravje.

V nedeljo, 7. 1. 2018, sta v organizaciji Športnega društva Radlje ob
Dravi in Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi v Športni dvorani Radlje
potekala nogometna turnirja mlajših in najmlajših cicibanov in cicibank.
Več kot 25 sodelujočih ekip in okoli 500 obiskovalcev je uživalo v
veščinah mladih nogometašev. Na koncu sta domačina Gregor Helbl in
Žan Karničnik najuspešnejšim ekipam podelila pokale in medalje.

Ob koncu leta so predstavniki Društva upokojencev obiskali tudi svoje
starejše člane in jim s pozornostjo in skromnim prispevkom skušali
doprinesti kanček prazničnega razpoloženja.
Vsem članom društva želimo, da bi z zaupanjem sledili letu 2018.
Ivana Hauser
DU Radlje ob Dravi

Končne uvrstitve ekip
Turnir mlajših cicibanov in cicibank – U/9:
1.
Mesto – ŠC Marinko Galič
2.
Mesto – NK Slovenska Bistrica
3.
Mesto – NŠ NK Radlje
Turnir najmlajših cicibanov in cicibank – U/7:
1.
Mesto - NŠ Dravograd
2.
Mesto - NK Pohorje Ruše
3.
Mesto – NŠ NK Radlje
Športno društvo Radlje ob Dravi

