
ŠPORTNIKI MDI RADLJE ZOPET USPEŠNI
V nedeljo, 14. aprila, so na Ravnah na Koroškem potekale kvalifikacije 
za nastop na državnem prvenstvu v kegljanju na 120 lučajev. 
Kvalifikacij se je udeležilo osem naših članov, in sicer pet moških in tri 
ženske.
Rezultati so bili dokaj vzpodbudni. Z najvišjim rezultatom na teh 
kvalifikacijah – 520 podrtih kegljev, pa je izstopala naša tekmovalka 
Silva Mravljak, ki se je uvrstila na državno prvenstvo, to je potekalo v 
četrtek, 9. maja, v športni dvorani Golovec v Celju.
Tudi na državnem prvenstvu ji ni spodletelo, saj je v svoji kategoriji 
dosegla najboljši rezultat v Sloveniji in si tako priigrala naslov državne 
prvakinje. Iskrene čestitke.
          
                                                                                       MDI Drava, Ivan Gašper

REGIJSKO PREVERJANJE 
USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI
Izpostava URSZR Slovenj Gradec, RKS, Območno združenje Radlje ob 
Dravi in Občina Radlje ob Dravi organizirajo v soboto, 25. maja, 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 začelo ob 9. uri. 
Potekalo bo na štirih delovnih mestih, na katerih bodo ekipe morale 
oskrbeti različno število poškodovanih oseb. . Lokacije so naslednje:

1. Športni stadion Radlje ob Dravi
2. Gasilski dom Radlje ob Dravi
3. Prostor pred Medgeneracijskem centru Radlje ob Dravi
4. Na trgu pred vodnjakom

 

JAVNA DRAŽBA NEPREMIČNIN
Občina Radlje ob Dravi je dne 14. maja 2019 na spletni strani Občine 
Radlje ob Dravi, http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/2368/
javna-drazba objavila javno dražbo za prodajo nepremičnin, parc. št. 
495/11 k. o. 804-Radlje ob Dravi, v izmeri 871 m2, parc. št. 496/7 k. o. 
804-Radlje ob Dravi, v izmeri 796 m2 in parc. št. 493/4 k. o. 804-Radlje 
ob Dravi, v izmeri 3.001 m2. 
Skupna površina zemljišč znaša pribl. 4.678,00 m2, od tega 2.435,00 
m2 v naravi predstavlja asfaltirano parkirišče za tovorna vozila, 
preostalo pa so zelene površine. Izklicna vrednost na m2 znaša 53,75 
EUR. V izklicni vrednosti ni upoštevan morebitni davek, ki ga plača 
kupec. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi so objavljeni na spletni 
strani Občine Radlje ob Dravi. Dražba bo potekala dne 5. junija 2019 z 
začetkom ob 11.30.

Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite 
na mag. Katjo Burja Kotnik, telefon 02/88 79 637, e-pošta: katja.
burja@radlje.si ali Majo Košir, telefon 02/88 79 635, e-pošta: maja.
kosir@radlje.si. Ogled predmeta prodaje bo možen izključno na 
podlagi predhodnega dogovora, najpozneje do 3. junija 2019. 

Občina Radlje ob Dravi 

Vzporedno s tem bodo potekale spremljevalne aktivnosti na 
parkirišču pred Centrom Radlje ob Dravi in bodo namenjene vsem 
obiskovalcem, in sicer:
- 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
- krvodajalski avtobus.

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 v avli Osnovne šole Radlje ob Dravi.

Preverjanje usposobljenosti bo zelo zanimivo tudi za obiskovalce, zato 
vas vljudno vabimo na ogled. Preverjanje bo potekalo tudi v primeru 
slabega vremena.

KOLESARSKI VZPON NA REMŠNIK
VABILO
V nedeljo, 2. junija 2019, ste vljudno vabljeni na že tradicionalni 
KOLESARSKI VZPON od gostišča Erjavc do Remšnika. 
V primeru dežja se prireditev prestavi na nedeljo, 9. junija 2019.
Prijave kolesarjev zbiramo na dan prireditve od 9.00–10.00 pri 
Erjavcu.
Start za rekreativce je ob 10.00, za tekmovalce pa ob 10.30.
Veselimo se kolesarskega druženja, zato pripravite »bicikle« in SE 
VIDIMO! Sodelujoče čaka na cilju brezplačna malica.
Na cilju žrebanje nagrad med udeleženci kolesarjenja.
                                                                                                       KŠTD Remšnik.
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