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Prvi občinski sadovnjak

Skoraj vsak dan se srečujemo s sadjem in velikokrat pozabimo kakšen
pomen ima uživanje sadja, predvsem pa kako je pridelano. V trgovinah
lahko kupujemo raznovrstno sadje, ki pa zdaleč ni tako okusno kot domače
pridelano. Občina Radlje ob Dravi se je v letošnjem letu odločila, da uredi
OBČINSKI SADOVNJAK in tako pridela svoja domača jabolka. Sadovnjak
boste našli pri OŠ Radlje ob Dravi, poleg igral, v velikosti cca 4832 m2.
K sodelovanju smo povabili Sadjarsko društvo Bobovec za strokovno in
fizično pomoč. Pred izborom jablan smo opravili še analizo tal.
Tako smo skupaj s Sadjarskim društvom Bobovec v četrtek, 28. novembra
zasadili 51 različnih starih avtohtonih sort jablan na sejancu, in sicer
Carjevič, Zlata parmena, Krivo pecelj, Bobovec, Jonatan, London peping
in Boskopski kosmač).
Del pridelka bomo namenili za malice otrok
v OŠ Radlje ob Dravi
in v vrtec, iz ostalega
pridelka pa naredili sok
in mošt za protokolarna
darila občine.

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV V
DOMU HMELINA

V četrtek, 28. novembra, je v Domu Hmelina potekala delavnica
izdelovanja adventnih venčkov. V skupnem prostoru smo se zbrali
stanovalci, njihovi svojci in zaposleni. Za izdelavo venčkov smo
uporabili različne materiale: smrečje, pušpan, slamo, okrasni papir,
žico, trakove ... Ob prijetnem vzdušju in petju, ki ga je z igranjem na
harmoniko še dodatno popestril moški del družbe, je nastalo veliko
čudovitih adventnih venčkov, ki zdaj krasijo skupne prostore doma
in sobe stanovalcev. Zaposleni v Domu Hmelina vsem želimo miren
in radosti poln adventni čas.
Dom Hmelina

Občina Radlje ob Dravi

VABILO

Občina Radlje ob Dravi in Slovenska fundacija za UNICEF bosta podpisali
Pogodbo k izvedbi projekta »Radlje ob Dravi otrokom prijazno UNICEFovo mesto« Slovesni dogodek bo v petek, 6. decembra 2013, ob
12.00 uri, v veliki dvorani Mladinskega kulturnega centra s hotelom
Radlje ob Dravi. Po podpisu pogodbe bo župan Alan BUKOVNIK sprejel
UNICEF-ovo zastavo, ki mu bopredal župan Občine Zagorja ob Savi,
Matjaž ŠVAGAN. Za glasbeno popestritev bo poskrbela Glasbena šola
Radlje ob Dravi, pevski zbor in plesna skupina Osnovne šole Radlje ob
Dravi. Vljudno vabljeni!
Župan Občine Radlje ob Dravi, Alan Bukovnik

Državna štipendija za
mladoletne dijake

Državni zbor je 21. novembra 2013 sprejel spremembe in dopolnitve
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter spremembe in
dopolnitve Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Ena izmed ključnih
sprememb na področju državnih štipendij je ponovna uvedba štipendije za
dijake pred 18. letom. Posebne višine otroškega dodatka za dijake pa tako
ne bo več. Vlogo za državno štipendijo za mladoletne dijake vložijo starši
oz. zakoniti zastopniki. Predpisani obrazec je VLOGA ZA UVELJAVLJANJE
PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, ki jo lahko dobite v papirnici ali na spletni
strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Obvezna priloga k vlogi je potrdilo o vpisu ter spričevalo zadnjega
opravljenega letnika. Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo na
telefonski številki 02 88 79 730 ali osebno na naslovu Mariborska cesta
7, Radlje ob Dravi.
Mirjana Popijal, direkorica CSD Radlje ob Dravi

VABILO

Prostovoljci OŠ Radlje ob Dravi vabimo na stojnico rabljenih
oblačil, obutve in igrač v petek, 6. 12. od 14. do 19. ure in v
soboto, 7. 12. od 9. do 13. ure v avlo OŠ Radlje. Vse ponujene
stvari bodo na voljo v zameno za prostovoljni prispevek.
Prostovoljci OŠ Radlje

Društvo prijateljev
mladine radlje

Društvo prijateljev mladine Radlje
vabi k sodelovanju in soorganizaciji
prednovoletne
prireditve
»Veseli
december v Zimski vasi« vse, ki se želijo
predstaviti in ponuditi svoje izdelke
obiskovalcem. Na voljo vam bodo
stojnice in hišice.
Zimska vas bo postavljena v centru
mesta Radlje ob Dravi za MKC-jem, in
sicer:
• v soboto, 14. decembra 2013, med
10. n 12. uro,
• v petek, 20. decembra 2013, med
16.30 in 18. uro in
• v soboto, 21. decembra 2013, med
10. in 12. uro.
Več o dogajanju boste izvedeli, če
pokličete na telefonsko številko 051 603
198 (Vojko) ali pa nam pišete na naslov
dpm.radlje@gmail.com. Veseli bomo,
če se nam boste pridružili.

Srečanje starejših občanov Krajevne
skupnosti Radlje ob Dravi

Slišala sem, da so tri stvari, ki nikoli ne propadejo: iskrena ljubezen, odločnost in vera. Ko
smo se 16. novembra ponovno srečali s starejšimi občani v Veliki dvorani MKC Radlje, je
to bilo čutiti. Naproti smo si prihajali z nasmejanimi obrazi in iskrico v očeh. V popolni
luči pa smo zasijali, ko so nam zapeli in zaplesali otroci Osnovne šole Radlje ob Dravi.
Spomini so oživeli. Da ti spomini veliko pomenijo, da pretekla dejanja spoštujemo
in nam tudi veliko dajo, nam je potrdil naš župan Alan Bukovnik. Pozdravom sta se
pridružila tudi predsednica Območne organizacije Rdečega križa Radlje Tončka Račnik
in predsednik Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi Anton Vodušek. Oba sta potrdila, da
je pomembno, da znamo prepletati niti med mladimi in vami, dragi starejši občani, ki že
imate izkušnje, iz katerih se lahko toliko naučimo. Ob koncu bi se rada zahvalila Občini
Radlje ob Dravi, ŠKTM Radlje, KS Radlje ob Dravi in OO Rdečega križa Radlje, ter seveda
vsem prostovoljcem, ki so pomagali, da je srečanje potekalo brez zapletov.

Obljubili smo si, in v to tudi verjamemo, da se drugo leto ponovno srečamo.
Sabina Ternik, Pripravljalni odbor

Za DPM Radlje, Sabina Ternik

Dialog mladih
2.0:Vključujemo! na
Ravnah na Koroškem

V soboto, 23. novembra, in v nedeljo, 24.
novembra, je na Ravnah na Koroškem
potekal lokalni dogodek projekta Dialog
mladih 2.0: Vključujemo!
Udeležilo se ga je veliko mladih, ki so v
sobotnem jutranjem delu najprej spoznali
pomen strukturiranega dialoga, nato pa jim
je predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje
predstavila
ukrepe
aktivne
politike
zaposlovanja. V popoldanskem delu so v
skupinah razmišljali in oblikovali ukrepe za
izboljšanje socialne vključenosti mladih.
Dogodek se je zaključil v nedeljo s
predstavitvijo
izoblikovanih
ukrepov
odločevalcem, ki so se odzvali vabilu in
pridružili mladim. Pobudam mladih so
pozorno prisluhnili odločevalci iz lokalnega
in regionalnega okolja: mag. Tomaž Rožen,
župan Raven na Koroškem; Alan Bukovnik,
župan Radelj ob Dravi; Sonja Tiršek,
direktorica Centra za socialno delo; Nataša
Detečnik, direktorica Zavoda za zaposlovanje
Ravne na Koroškem; Jasmina Uršič, vodja
Zavoda za zaposlovanje v koroški regiji
in Roman Krivograd, predstavnik Obrtne
zbornice.

Med predlaganimi ukrepi mladih so bili:
• Vzpodbujanje pridobivanja praktičnih
delovnih
izkušenj
s
pomočjo
povezovanja formalnega izobraževanja
z gospodarstvom v regiji.
• Nadgradnja ukrepa usposabljanja na
delovnem mestu, da bo to prijazno
mladim in okolju, v katerem živijo.

• Informacijski portal za mlade na občinski
oziroma regijski ravni.
• Vzpodbujanje participacije in aktivnega državljanstva mladih s pomočjo
povezovanja mladinskih organizacij s
srednjimi šolami.
Odločevalci so bili zelo zadovoljni z ukrepi,
ki so jih predstavili mladi. V debati so bili
izjemno konstruktivni in se zavzeli, da bodo
predlagane ukrepe tudi uveljavili.
Dialog mladih 2.0: Vključujemo! je projekt,
ki spodbuja ustvarjanje skupnih idej in
ukrepov za večjo participacijo mladih
v slovenski družbi, posebno pozornost
pa namenja pereči tematiki družbenega
vključevanja mladih. Projekt strukturiranega
dialoga, v sodelovanju z mladinskimi centri
in mladinskimi sveti lokalnih skupnosti po
Sloveniji in ob podpori Nacionalne agencije
programa Mladi v akciji, izvajata Mladinski
svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa.
Katja Kaiser,
Marenberški mladinski lokalni svet

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje
pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

