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VABILO
3

Krajevna skupnost Radlje ob 
Dravi vas vabi na proslavo 
in druženje ob praznovanju 
krajevnega praznika, ki bo v 
nedeljo, 1. maja, 2016, ob 10. 
uri na Županku nad Radljami. 
Za zabavo bo poskrbel 
Ansambel Poskok.

Vljudno vabljeni!

KS Radlje ob Dravi

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE VLOG
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV 
IN ORGANIZACIJ V LETU 2016
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Občina Radlje ob Dravi je 
objavila javni razpis za zbiranje 
vlog za sofinanciranje 
programov drugih društev in 
organizacij v letu 2016.
Na razpis se lahko prijavijo 
izvajalci programov drugih 
društev in organizacij, ki 
delujejo na območju Občine 
Radlje ob Dravi ali katerih 

dejavnost se odvija na tem 
območju in se ne uvrščajo 
v področje sociale, športa, 
kulture in turizma ter ne 
morejo za vsebine kandidirati 
na razpisih omenjenih 
področij.
Vloge za dodelitev sredstev 
morajo prosilci poslati s 
priporočeno pošiljko ali 

6. PRVOMAJSKI CROSS COUNTRY NA ŽUPANK

MEDGENERACIJSKI CENTER DRAVSKE DOLINE RADLJE OB DRAVI
VABI NA DOGODKE V TEDNU OD 02. 05. 2016 DO 08. 05. 2016 V MMKC-JU
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Športna zveza Radlje ob Dravi 
- ŠZR prireja v nedeljo, 1. maja 
2016 s pričetkom ob 8.30 
uri  6. CROSS COUNTRY NA 
ŽUPANK.

 PROGRAM PRIREDITVE:

• Štart teka v članski 
konkurenci ob 8.30 uri v 
dolžina 8 km. 

KATEGORIJE:

1. ŽENSKE IN MOŠKI NA 8 km

PREDSTAVITEV PROGE:
Reliefno razgibana trasa 8 km 
dolge proge je speljana po 
poljskih poteh, skozi gozd in 
deloma po asfaltu. Večji del 
proge poteka po rekreacijski 
poti okoli Radelj. Start je na 
Športnem stadionu  v Radljah 
ob Dravi (365 m), višinska 
razlika do najvišje točke na 
progi, znaša približno 150 m.  

oddati osebno na naslov: 
Občina Radlje ob Dravi, 
Mariborska c. 7, 2360 Radlje 
ob Dravi, s pripisom »Prijava 
na javni razpis – druga društva 
in organizacije«, in sicer 
najkasneje do 18. maja 2016. 

Občina Radlje ob Dravi

Natančnejša predstavitev 
proge z zemljevidom lokacije 
in proge ter drugimi tehničnimi 
podatki je dostopna na spletni 
strani Športne zveze Radlje 
(www.radlje.com/szr/).

PRIZNANJA IN NAGRADE:
Prvi trije v posamezni 
kategoriji prejmejo pokale 
vsi udeleženci pa spominske 
medalje.

KATEGORIJA ČLANI KATEGORIJA ČLANICE
A do 24 let: 1992 in mlajši A do 29 let: 1987 in mlajše
B 25 do 34 let: 1991 – 1982 B 30 do 39 let: 1986 – 1977
C 35 do 44 let: 1981 – 1972 C 40 do 49 let: 1976 – 1967
D 45 do 54 let: 1971-1962 D 50 let in starejše: 1966 in prej
E 55 let in star.: 1961 in prej

PRIJAVE:
Prijave na szr@radlje.com 
(prijavnice) ali na 041 447 657 
(Bojan Kus). Prijave so možne 
tudi na dan prireditve, do pol 
ure pred startom.

TEKMUJE SE NA LASTNO 
ODGOVORNOST! 

Športna zveza Radlje

Torek, 03. 05. 2016 ob 09.00 uri 
-  MARENBERŠKO VRTIČKANJE  
Na delavnici si bomo izmenjali 
zelišča in dišavnice …

Sreda, 04. 05. 2016 ob 09.00 
in 18.00 uri – KUHARSKA 
DELAVNICA – BUHTELJNI BREZ 
JAJČK 
Ali je v redu, če pečemo buhtlje 
brez jajčk? Bodo enaki? Na 
delavnici bomo spoznali peko 
buhteljnov brez jajčk …

Četrtek, 05. 05. 2016 ob 09.00 
uri – MEDGENERACIJSKA 
ČAJANKA – URA ZDRAVJA 
Na sklopu delavnic »URA 
ZDRAVJA« se bomo dotaknili tem 
povezanih z našim zdravjem … s 
strokovnjaki bomo ugotavljali ali 
naredimo dovolj za svoje zdravje …

Petek, 06. 05. 2016 ob 18.00 
uri – RADLJE SKOZI ČAS – zeleni 
turizem – OSNOVNA ŠOLA 
RADLJE OB DRAVI 
Člani turističnega krožka 
Osnovne šole Radlje ob Dravi se 
nam bodo predstavili na stojnici 
s katero so se predstavljali v 
projektu v katerem so sodelovali. JZ ŠKTM



SADITEV DREVES
OB DNEVU ZEMLJE

SREBRA
 ZA AGLAJO IN RUSALKE 

RADELJSKA OBMOČNA 
OBRTNO-PODJETNIŠKA 
ZBORNICA
PRIPRAVILA SEMINAR O 
KOSTNO-MIŠIČNIH BOLEZNIH

5 6

7

Ob dnevu zemlje, ki je bil v 
petek, 22. aprila smo skupaj z 
učenci in učitelji  podružnice 
OŠ Vuhred ter z ravnateljem 
OŠ Radlje ob Dravi, mag. 
Damjanom Osrajnikom posadili 
sadno drevo v sadovnjak, ki 
smo ga lansko leto postavili 
skupaj s  člani Sadjarskega 
društva Bobovec. 
Po zasaditvi v Vuhredu je 
sledilo zasaditev drevesa še 

V organizaciji JSKD je 23. 
in 24. aprila 2016 potekalo 
v Mariboru 24. slovensko 
zborovsko tekmovanje Naša 
pesem. Udeležile se ga je 25 
odraslih pevskih zasedb iz vse 
Slovenije. Spored je moral 
vsebovati najmanj tri skladbe, 
trajanje glasbenega sporeda 
pa je bilo omejeno na največ 
16 minut čiste glasbe. Zasedbe 
je ocenjevala mednarodna 
komisija. 
Tekmovanja sta se udeležili 
studi zasedbi iz Kulturnega 
društva Radlje ob Dravi, ki sta 
prejeli SREBRNO plaketo, in 
sicer: 

Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Radlje ob Dravi je v 
okviru projekta Obvladovanje 
kostno-mišičnih bolezni in 
poškodb pri delu v obrtnih 
dejavnostih, ki ga je podprl 
Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, 
za podjetnike in njihove 
zaposlene organizirala v marcu 
promocijski dogodek DAN 
ZA ZDRAVJE. V mesecu aprilu 
je pripravila še seminar o 
zmanjševanju kostno-mišičnih 
obolenj ter preprečevanju 
poškodb pri delu, ki je bil 
namenjen delodajalcem in 
samozaposlenim.
Udeleženci obeh dogodkov 
so izvedeli, kako lahko na 
enostaven način pripomorejo 
k zmanjšanju nesreč pri 
delu in zmanjšanju bolniških 
odsotnosti, kaj so vzroki za 
poškodbe in nastanek kostno-
mišičnih obolenj na delovnem 
mestu in kako jih lahko tudi sami 

pri Osnovni šoli Radlje ob 
Dravi na pobudo Turističnega 
društva Radlje, ki smo skupaj 
otroci posladili že osmo sadno 
drevo. Veseli smo odličnega 
sodelovanja z Osnovno šolo 
Radlje ob Dravi in Turističnem 
društvom Radlje ter z občino, 
ki si ga želimo ohraniti tudi v 
prihodnje.

Občina Radlje ob Dravi

• Dekliški pevski zbor Aglaja 
pod vodstvom Kerstin 
Vuga (85,70 točk) in

• Vokalna skupina Rusalke, 
ki deluje pod umetniškim 
vodstvom Tadeje Vulc 
(85,00 točk). 

Vokalna skupina Rusalke je 
prejela tudi posebno priznanje: 
Priznanje za najboljšo malo 
pevsko skupino Naše pesmi 
2016. 
Čestitke za osvojeni plaketi in 
priznanje ter čudovit vikend 
pevskih presežkov.  

Cvetka Miklavc, 
koordinatorica JSKD OI 

Radlje ob Dravi  

preprečujejo. Udeležencem so 
bili predstavljeni tudi primeri 
dobrih praks, ki so slušatelje 
tudi najbolj navdušili.
Projekta Obvladovanje kostno-
mišičnih bolezni in poškodb 
pri delu v obrtnih dejavnostih 
je radeljska območna obrtno-
podjetniška zbornica oprla 
na nekatera spoznanja iz 
prakse. Po podatkih Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje so kostno-mišične 
bolezni v Sloveniji glavni 
vzrok za nastanek delovne 
invalidnosti, obenem pa je 
to tudi najpogostejši vzrok, 
zaradi katerega slovenski 
delavci odhajajo v bolniški 
stalež. Prav zaradi tega je 
ukrepanje na delovnih mestih, 
kjer lahko nastanejo omenjena 
bolezenska stanja, in tam, kjer 
prihaja do najpogostejših okvar 
zdravja, nujno.

Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Radlje ob Dravi


