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JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV 
NEPROFITNIH 
STANOVANJ V NAJEM
Občina Radlje ob Dravi je 28. oktobra 2016 ob-
javila Javni razpis za dodelitev neprofitnih sta-
novanj v najem za obdobje 2016–2017. Javni 
razpis in razpisno dokumentacijo najdete na 
spletni strani občine.
Vloge pošljite na naslov Občina Radlje ob Dra-
vi, Mariborska cesta 7 s pripisom »Vloga za 
dodelitev neprofitnega stanovanja« skupaj z 
dokazilom o plačani upravni taksi do vključno 
30. 11. 2016. 
Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu 
občine Radlje ob Dravi, in sicer v času uradnih 
ur organa ali na številki 02 88 79 630. 

Občina Radlje ob Dravi

DOM HMELINA 
D.O.O., JE PRIDOBIL 
POLNI CERTIFIKATA 
DRUŽINI PRIJAZNO 
PODJETJE
Dom Hmelina d.o.o. je že od leta 2013 imetnik 
osnovnega certifikata »Družini prijazno podje-
tje«. V vsem tem času smo izbrane ukrepe, ki 
pripomorejo k lažjemu usklajevanje poklicnega 
in zasebnega življenja, vpeljali v našo organiza-
cijo ter jih uspešno implementirali. K projektu 
smo pristopili, ker se zavedamo, kako po-
membna je uskladitev poklicnega in zasebnega 
življenja. Svojim zaposlenim že ves čas nudimo 
razne ugodnosti in aktivnosti, ki pripomorejo 
k dobremu počutju ter dobri klimi, s pomočjo 
certifikata in ukrepov pa smo še dodatno po-
večali pozornost, ki jo namenjamo našim zapo-
slenih ter njihovih družinam.
V septembru smo pridobili polni certifikat, ki 
nam daje potrditev, da je naš trud obrodil sa-
dove. 
Še naprej se bomo trudili in vključevali ukrepe, 
ki nam bodo še dodatno olajšali usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja.

PODPORA 
DELOVANJU 
DRUŠTEV 
S PODROČJA KMETIJSTVA 
IN RAZVOJA PODEŽELJA
Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 
2015–2020 (MUV, št. 20/2015) je dne 19. 5. 

2016 občina Radlje ob Dravi objavila JAVNI 
RAZPIS za sofinanciranje ukrepov ohranjanja 
in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeže-
lja v občini Radlje ob Dravi za leto 2016. Rok 
za oddajo je bil 17. 6. 2016.
V proračunu občine Radlje ob Dravi je za leto 
2016 zagotovljenih 7.834,00 EUR. 
Na javni razpis se je prijavilo 6 društev. Iz pri-
ložene preglednice je razvidna razporeditev 
sredstev posameznim društvom.
Razporejena sredstva: 

DRUŠTVO ZNESEK

Sadjarsko društvo Bobovec Muta 1.300,00

Čebelarsko društvo Radlje 1.300,00

Društvo podeželske mladine Dravska dolina 600,00

Društvo Ajda 284,00

Združenje za medsosedsko pomoč strojni krožek Drava 1.800,00

Društvo kmetic Dravska dolina 2.550,00

SKUPAJ 7.834,00

Občina Radlje ob Dravi

Pohodi po Radljah in okolici 
vsak prvi in tretji teden v mesecu
v torek in cetrtek 
ob 15.30 uri
Dobimo se pred MMKC



 Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.  |  Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. 
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MI SMO PA ŠOPINALI 
Danes so stroji olajšali delo ljudem na pode-
želju in prav je tako. Žal pa je s tem izumrlo 
tudi veliko starih šeg in običajev. Trideset let je 
minilo odkar je bilo organizirano zadnje »šopi-
nanje« oz. ličkanje koruze v Sp.Vižingi pri Gav-
geru. V jesenskem času, ko so dnevi postajali 
krajši in vse bolj pusti, je ta stara navada med 
ljudi na vasi prinesla veliko dobre volje. Dišalo 
je po pečenem kostanju, gospodinje so pripra-
vile dobro malico, ob zvokih harmonike pa je 
veselje trajalo še dolgo v noč.

K-td in Šd Havaji sta v soboto 22. 10. 2016, 
v prostorih mladinskega doma organiziralo 
takšno druženje oz. »šopinanje«. Bilo je lepo 
in doživeto, zato naj bodo te zadnje besede 
namenjene zahvali družini Jezeršek, ki nam je 
omogočila obuditi ta stari običaj. 
Hvala tudi vsem, ki ste pomagali s prostovolj-
nimi prispevki in vsem, ki ste tako ali drugače 
sodelovali. Skupaj nam je uspelo pričarati še 
en nepozaben večer!

  K-td in Šd Havaji

KATJA, SERGEJA 
IN ZALA ODLIČNE 
ČETRTE 
NA DRŽAVNEM 
TEKMOVANJU ZA 
ZLATO KUHALNICO
V sredo, 12. oktobra 2016, je v sklopu 63. Go-
stinsko turističnega zbora Slovenije v Radencih 
potekalo državno tekmovanje za Zlato kuhal-
nico, ki ga že sedmo leto organizira Turistična 
zveza Slovenije. 
Na tekmovanju je sodelovalo 15 osnovnošol-
skih ekip iz celotne Slovenije. Tričlanske eki-
pe so se pomerile v kuharskih spretnostih pri 
pripravi oženjene kaše in ajdovega krapca, ki so 
jim dodale pridih jeseni. V 60 minutah so mladi 
kuharji in kuharice pripravili, skuhali in servirali 

pripravljene jedi. Petčlanska komisija, ki so jo 
sestavljali priznani strokovnjaki s področja ku-
linarike in gostinstva, je pri jedeh ocenjevala 
način priprave, ročne spretnosti, predstavitev 
jedi, okusnost in izgled jedi ter njeno postrežbo. 
Devetošolke Katja Štich, Sergeja Urnaut in Zala 
Miklavc, ki so na območnem tekmovanju letos 
maja v Mariboru premagale vso konkurenco, 
so se pred strogo komisijo odlično odrezale. 
Posebnost njihove jedi so bila v ajdovo kašo 
umešana sočna semena granatnega jabolka in 
hrustljavi čips iz bučk in rdeče pese. S pravilnim 
pristopom k delu, sodobnimi in zdravimi tehni-
kami priprave ter okusno pripravljeno hrano so 
prepričale strokovno komisijo in osvojile 91 od 
možnih 100 točk. Z osvojenimi točkami so le za 
las zgrešile bron in zasedle 4. mesto.

Branka Roškar, OŠ Radlje

35

OHRANJANJE 
AKTIVNE IN ZDRAVE 
POPULACIJE DO 
STAROSTI IN V 
STAROSTI
Prebivalstvo v Sloveniji se hitro stara, zvišuje 
se delež oseb starosti 65 let in več, zmanjšuje 
pa delež prebivalcev v aktivni dobi. Kaj vemo 
o aktivnem in zdravem staranju v današnji 
družbi? Zakaj je pomembna priprava na sta-
rost? Na ta in podobna vprašanja bomo skuša-
li odgovoriti na prvem regijskem strokovnem 
srečanju pod okriljem Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje, Območna enota Ravne na 
Koroškem. Srečanje bo 10. novembra 2016, 
od 9.15 do 14. ure, v dvorani Marenberškega 
mladinskega hotela Radlje ob Dravi (bivši Ho-
tel Radlje). Okvirne teme: Aktivno in zdravo 
staranje; Predstavitev rezultatov vprašalnika 
»Izzivi staranja v regiji«; Demenca; Prepre-
čevanje padcev; Vpliv vadbe na telo, tudi v 
obdobju 50+ in na delovnem mestu; Primeri 
dobre prakse iz posamezne doline. 
Na kraju dogodka si boste lahko ogledali tudi 
predstavitev Programa Svit z modelom debe-
lega črevesa. Program Svit je preventivni zdra-
vstveni program, ki je namenjen zgodnjemu 
odkrivanju predrakavih sprememb in raka na 
debelem črevesu ter danki. Ta bolezen je v po-
rastu, letno v Sloveniji za njo zboli okoli 1600 
ljudi, več kot 700 pa jih umre. Vabilo za sodelo-
vanje v programu prejme vsak prebivalec Slo-
venije v starosti od 50 do 74 let. Svit lahko le-
tno reši vsaj 200 življenj, vendar je za uspešno 
delovanje Programa ključnega pomena dovolj 
visoka odzivnost. Ta je bila v občini Radlje ob 
Dravi s 50,32 % v lanskem letu precej nizka, v 
prvi polovici letošnjega leta pa so bili podatki 
precej bolj spodbudni, saj smo beležili dvig od-
zivnosti za kar 15 %. Naš cilj je doseči vsaj 70 % 

odzivnost, zato si prizadevamo spodbuditi vse 
povabljene, da se opogumijo, storijo ta po-
memben korak in poskrbijo za svoje zdravje. 
Udeležba na srečanju je brezplačna. Vljudno 
vabljeni. Prijave in dodatne informacije na tel. 
št. 02/87 05 619 ali e naslov: helena.pavlic@
nijz.si. 

NIJZ, Območna enota Ravne na Koroškem


