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Občina Radlje ob Dravi

USTANOVITEV DRUŠTVA SRČNIH BOLNIKOV
19. junija 2012 je 14 udeležencev iz Radelj, Vuzenice in Mute ustanovilo Društvo 
srčnih bolnikov  – Koronarni klub Dravske doline.
Koronarni klub Dravske doline je prostovoljno, dobrodelno in neprofitno 
združenje fizičnih oseb, ki se združujemo zaradi preprečevanja srčno žilnih 
bolezni in rehabilitacije. Delujemo na področju zdravstva izven zdravstvenega 
sistema in na socialno humanitarnem področju. Z delom se vključujemo v Zvezo 
koronarnih društev Slovenije in delujemo na področju občin Radlje, Muta, 
Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju.
S svojimi strokovno podprtimi aktivnost-
mi, saj ima klub tudi strokovnega men-
torja, si klub prizadeva preprečiti napre-
dovanje srčnih bolezni. V ta namen bo v 
mesecu septembru spet organizirana red-
na tedenska telesna vadba, s strokovnimi 
predavanji bomo aktivni pri zdravstveni 
vzgoji članov in tudi nečlanov, z orga-
nizacijo družabnih srečanj in podobnih 
dejavnosti pa želimo zapolniti in polepšati 
življenje naših članov.
Vsi, ki bi želeli sodelovati, nam lahko 
pišete na naš naslov: Koronarni klub 
Dravske doline, Mariborska c 37, Radlje. 
Vse informacije pa lahko dobite po tele-
fonu: 02 87 70 821 – od 13 h do 14 h (Lju-
bica Grogl) od ponedeljka do petka.

Ljubica Grogl
Zahvaljujemo se vam in vas lepo pozdrav-
ljamo!

Marjan Ternik, Predsednik kluba
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PROJEKT VSAKDANJE 
ŽIVLJENJE BREZ OVIR
Obveščamo vas, da je bila Občina Radlje ob Dravi s 
projektom >>VSAKDANJE ŽIVLJENJE BREZ OVIR- ZA 
SOCIALNO VKLJUČENOST INVALIDOV (ACRONYM: 
ZBO-SVI)<< uspešna v prijavi na EACEA, v programu 
Evropa za državljane. Pridobili smo sredstva v višini 
15.000,00 EUR. Projekt je bil prijavljen na Akcijo 1, 
Ukrep 1.1. Občina Radlje ob Dravi je prijaviteljica 
projekta skupaj s partnerji Gradom Biograd na moru, 
GemeindeGroßradl in Občino Ribnica na Pohorju. Iz-
vedba projekta bo potekala  od 21. 2. 2013 do 24. 2. 
2013. strokovno tehnični izvajalec projekta bo Javni 
zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino 
Radlje ob Dravi.

V projektu uradno sodelujejo sledeča društva:
Občina Radlje ob Dravi:
• Konjeniško in kinološko društvo Radlje ob Dravi,
•  Medobčinsko društvo invalidov Drava,
•  Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in 

mladino Radlje ob Dravi
Občina Grad Biograd na Moru:
• Neformalna skupina radnih invalida Biograd na 

Moru,
•  Udruga konjički klub Vencelj,
GemeindeGroßradl:
•  KriegsopferundBehiendertenvebandSteiermark 

KOBV OG Eibiswald u. St. Martin I.S,  
Občina Ribnica na Pohorju:
•  Medobčinsko društvo invalidov Drava

V času izvedbe bo pri nas tako 51 udeležencev iz Ge-
meindeGroßradl in 51 udeležencev iz Grada Biograd 
na moru. Skupno število udeležencev iz projekta, oz. 
število prijavljenih v projektu pa je 129.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evrop-
ske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je 
izključno odgovornost avtorja in v nobenem prim-
eru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

POPOLNA ZAPORA OBČINSKE cESTE
Obveščamo vas, da bo popolna zapora občinske ceste, št. 346051, 
Hmelina, v naselju Radlje ob Dravi, od 22. avgusta 2012 do 1.  septem-
bra  2012. Dela se bodo izvajala med 7. in 18. uro.
Popolna zapora ceste se bo izvedla zaradi obnove ceste.
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

VABLJENI NA MESEc BREZPLAČNE VADBE
Avgust se počasi poslavlja in pred nami je nova sezona aerobike. Društvo za šport in rekre-
acijo Razgibaj se vas vabi, da se nam pridružite na MESECU BREZPLAČNE VADBE, s pričetkom 
3. septembra 2012 ob 19. uri v plesni dvorani Športne hiše Radlje, s katerim bomo odprli 
novo sezono vadbe. 
Vadba bo brezplačno potekala vse do konca meseca septembra, vsak ponedeljek in četrtek 
ob 19. uri v plesni dvorani Športne hiše Radlje.  Za vadbo potrebujete le športno opremo, 
brisačo in pijačo, za ostalo poskrbimo mi.
Vadba je primerna za vse vadbene skupine, tako za začetnike, kot tudi tiste, ki ste že vešči 
skupinske vadbe.
Zaradi okvirnega števila vadečih vas prosimo, da nam potrdite, ali se boste vadbe udeležili in 
v katerem terminu.
Za več informacij obiščite 
www.razgibaj-se.eu oziroma nas kontaktirajte preko Info@razgibaj-se.eu ali na tel. št. 
040 270 358 (Tjaša).
Upamo, da se vidimo v čim večjem številu.

Tjaša Havnik, 
Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se 

Oddajte svojo zgodbo!
Ker bi radi, da prav vsi sodelujemo pri ustvarjanju tedenskih novičk Občine Radlje ob Dravi, 
vas vabimo, da nam najkasneje do ponedeljka do 12.00 ure pošljete na naslov novice@
radlje.si vaše zgodbe in informacije, ki bi radi, da jih objavimo. Potrudili se bomo, da bomo 
upoštevali prav vse, kar pa zaradi ažurnosti obveščanja ne bomo utegnili objaviti, bomo 
dodali na naš FB profil in spletno stran Občine Radlje ob Dravi.
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NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI
Spoštovane občanke in občani! Obveščamo vas, da bodo v času poletnih počitnic Novičke 
Občine Radlje ob Dravi izhajale predvidoma vsakih 14 dni.

VLADO SMREČNIK
Vlada Smrečnika iz Št. Janža pri Radljah, 
ki že 25 let pridno in z veseljem izdeluje 
različne izdelke iz lesa, ker je to njegov 
konjiček. Začel je takoj ob invalidski upo-
kojitvi, ko ni zmogel več težjih fizičnih 
del. Že od mladosti ga je veselilo delo 
z lesom, saj se je tudi rodil "tišlerski" 
družini. Izdelki, ki so v tem času nastali 
izpod njegovih rok, so razni stropi, oboki, 
stenske obloge, kotne klopi, mize in drugi 
manjši izdelki iz lesa. Vsi izdelki so bili do-
datno oblikovani z lepljenjem intarzij iz 
naravnega lesa. Les, ki ga je uporabljal, je 
iz različnih vrst in s tem tudi raznobarven.
Vsa ta leta pa ni pozabil na statve, ker je 
v mladosti z njimi tkal. Zato tudi ideja o 
izdelavi statev. To je tudi njegov zadnji 
izdelek, narejen po spominu in viden na 
sliki. Vlado pravi, da ima še veliko idej.

Stanislav Pajtler

OBVESTILO
Na spletni strani občine www.obcina-ra-
dlje.si in na spletni strani javnega zavoda 
ŠKTM www.sktmradlje.si je objavljeno 
Javno zbiranje ponudb za oddajo priredit-
venega prostora za opravljanje gostinskih 
storitev na prireditvah Radeljska srečanja 
2012 v prireditvenem šotoru od 28. do 
30. septembra 2012. Rok za oddajo po-
nudb je 5. september 2012 do 11. ure.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.


