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Poštnina plačana pri
Občini Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi
BREZPLAČNO PRAVNO
SVETOVANJE OBČANKAM IN
OBČANOM OBČINE RADLJE OB
DRAVI

Občina Radlje ob Dravi bo od februarja 2012 svojim
občanom zagotovila brezplačno pravno pomoč oz. svetovanje, ki jo bodo izvajali pravniki neprofitnega Zavoda
PIP »PRAVO INFORMACIJE POMOČ«. Svetovanja bodo
potekala v prostorih občine, in sicer v naslednjih terminih
(vsako drugo delovno sredo v mesecu):
•
sreda, 15. 2. 2012 (od 09.00 do 17.00 ure)
•
sreda, 14. 3. 2012 (od 09.00 do 17.00 ure)
•
sreda, 11. 4. 2012 (od 09.00 do 17.00 ure)
•
sreda, 9. 5. 2012 (od 09.00 do 17.00 ure)
•
sreda, 13. 6. 2012 (od 09.00 do 17.00 ure)
•
sreda, 11. 7. 2012 (od 09.00 do 17.00 ure)
•
sreda, 8. 8. 2012 (od 09.00 do 17.00 ure)
•
sreda, 12. 9. 2012 (od 09.00 do 17.00 ure)
•
sreda, 10. 10. 2012 (od 09.00 do 17.00 ure)
•
sreda, 14. 11. 2012 (od 09.00 do 17.00 ure)
•
sreda, 12. 12. 2012 (od 09.00 do 17.00 ure)
Na svetovanje se je potrebno predhodno naročiti, na telefonsko številko občine 02/ 88 79 630 ali osebno v času
uradnih ur na sedežu občine, da se vam dodeli termin (datum) in ura posveta. Do brezplačnega pravnega svetovanja
so upravičeni vsi občani Občine Radlje ob Dravi, ne glede
na ekonomski in socialni položaj.
Svetovanje bo zajemalo področja obligacij, stvarnega prava, stanovanjske problematike, zemljiškoknjižnega prava,
dedovanja, družinskih razmerij, izvršilnega prava, nepravdnih postopkov, pravdnih postopkov, delovnega prava,
prekrškov, upravnega prava.
Svetovalci bodo občanu predstavili pravni položaj, ustrezne
pravne predpise in okoliščine, ki so pomembne za njegove
pravice, obveznosti in pravna razmerja ter pogoje, oblike
in vsebino pravnih sredstev in postopkov za njihovo zavarovanje. Priporočljivo je, da ob predhodnem naročilu termina občani povedo, s katerega področja želijo brezplačno
svetovanje (ureditev meje, stanovanjska problematika,
razveza zakonske zveze …) ter da občani na svetovanje prinesejo s seboj vso dokumentacijo o problematiki, na podlagi katere bo svetovalec zadevo lahko proučil in ustrezno
svetoval.
Občina Radlje ob Dravi

SODELOVANJE V PROJEKTU DUO
KUNSTHANDWERK

V okviru projekta DUO Kunsthandwerk, ki se izvaja v okviru
Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013, je bil
v decembru 2011 izveden mrežni razpis za izbor kakovostnih rokodelskih izdelkov, ki izražajo regionalne posebnosti
čezmejnega območja (območje Koroške regije, Avstrijske
Koroške, Škofjeloško območje ter Obsotelje in Kozjansko).
Partnerji so z razpisom imeli namen pridobiti rokodelske izdelke, izdelane iz naravnih materialov, ki na sodoben način
nadaljujejo oziroma predstavljajo regionalno rokodelsko
dediščino.
Za območje Koroške regije je razpis izvedel Podjetniški center
Slovenj Gradec, pod vodstvom Katarine Žagar, na katerega se
je prijavilo osemnajst rokodelcev, ki imajo sedež oz. bivališče
v Občinah Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi,
Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju in Vuzenica.
Prispele izdelke je obravnavala strokovna komisija v sestavi
projektnih partnerjev, ki je pri ocenjevanju upoštevala kriterije, kot so likovno-estetska vrednost, dediščinska vrednost,
identiteta ali razpoznavna vrednost, turistično-promocijska
vrednost, izvirnost in uporabnost.
V razpisu je sodeloval tudi Mirko Kogelnik, predsednik Društva
za ohranitev kulturne dediščine in umetnosti iz Radelj ob
Dravi, s svojimi izdelki, in sicer leseno skledo z žlico, nečko z
zajemalko za moko in posodo za pripravo testa – krničko. Vsi
njegovi izdelki so izpolnili razpisne kriterije in bili izbrani kot
kakovostni rokodelski izdelki.
Skupno število udeležencev projekta vseh sodelujočih partnerjev je bilo 57 s 93 izdelki, izbranih pa 49 različnih izdelkov,
ki jih bo Društvo za ohranitev kulturne dediščine iz Radelj ob
Dravi v sodelovanje s Podjetniškim centrom iz Slovenj Gradca
v bližnji prihodnosti predstavilo tudi Radeljčanom.
Hermina Ropoša
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3. PREDSTAVA ZA OTROŠKI
ABONMA IN IZVEN

Zaradi bolezni v igralski ekipi je na žalost prišlo do odpovedi predstave Zverinice iz Rezije, ki bi morala biti na sporedu
abonmaja. Namesto te bo predstava TRIJE PUJSKI.
21. 1. 2012, SOBOTA OB 17.00 URI
VELIKA DVORANA, KULTURNI DOM RADLJE
TRIJE PUJSKI
Lutkovno gledališče KUGLICA
Pravljica TRIJE PUJSKI je ena od svetovno znanih pravljic, ki
so še danes blizu otrokom, in tudi njihovim staršem. Kdo
ne pozna zgodbe o treh navihanih pujskih, ki gradijo svoje
hišice, lačni volk pa vsako odpihne, dokler ga ne zaustavi
trdna opeka in lonec poln vrele vode. Naša zgodba se
prične na gradbišču v času malice, kjer zidarski mojster, ob
pomoči malih in velikih gledalcev, iz uporabnih predmetov
pričara pravo lutkovno predstavo.
Predstava, ki je namenjena otrokom od četrtega leta dalje
in traja 40 minut, se je uvrstila na 3. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije.
Karte so na voljo uro pred predstavo na blagajni Kulturnega
doma Radlje. Informacije: Petra, 040 741 242. Organizira:
Kulturno društvo Radlje. VABLJENI!

VIZIJA IN STRATEGIJA OBČINE
RADLJE OB DRAVI

Občina Radlje ob Dravi je razvila v sodelovanju z Dr. Ferk &
Partner d.o.o. Projekt »VIS Radlje ob Dravi«, Vizija in strategija občine Radlje ob Dravi s prilogami. Naveden dokument je
sprejel oz. potrdil Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji 28 redni seji, dne 15. 3. 2010, s sklepom št. 430-0017/200902 z dne 15. 3. 2009.
V dokumentu »Zasnova konzerviranih projektov«, ki smo
ga na podlagi Vizije in strategije občine Radlje ob Dravi pripravili na Občini Radlje ob Dravi v decembru 2011, imamo
zložene projekte na zalogo, ki so nam jih pomagali pripraviti
ter sooblikovati občani Občine Radlje ob Dravi. Projekti bodo
podlaga za prijave na državne in evropske razpise. »Zasnova
konzerviranih projektov« je bila posredovana v seznanitev
občinskim svetnikom. S tem dokumentom smo konkretizirali
Vizijo in strategijo občine Radlje ob Dravi ter postavili temelje
za načrtni operativni začetek projektnega dela.
Projekti so v dokumentu skladno z Vizijo in strategijo občine
Radlje ob Dravi razvrščeni in zloženi v petih stebrih, ustrezno
na njihovo pomensko področje, ki ga dopolnjujejo in mu dajejo dodano vrednost. V vsaki številki novičk vam bomo predstavili en projekt.

3. PREDSTAVA ZA GLEDALIŠKI
ABONMA IN IZVEN

22. 1. 2012, NEDELJA OB 18.00 URI
KULTURNI DOM RADLJE
SLOVENIJA IMA AVDICIJO, komedija
CAFE TEATER.
Igrajo: Gojmir Lešnjak-Gojc / Alenka Tetičkovič, Tilen Artač,
Nina Ivanič / Jonas Žnidaršič / Teja Bitenc / Jernej Čampelj
/ Uroš Jezdić / Dušan Tomić
Ima Sloveija res talente? Kakšne? Slovenci so v zadnjih letih
dokazali, da niso le narod pesnikov in pevcev, ampak se v
njih skriva še marsikaj drugega. Na različnih izborih in odrih
vidimo vse od plesa in čarovniških trikov, do pletenja in nenavadnih domislic. Café teater tokrat postavlja ogledalo
tej situaciji v komediji za slovenske talente z naslovom
Avdicija. Na njej se vsakič zvrstijo trije kandidati, ki skušajo
zlobnega profesorja prepričati, da so pravi za igralski
poklic, pri čemer razkrivajo številne stereotipe in komične
poteze našega vsakdana. Da bi bila anamneza Slovencev
še popolnejša, se pojavi tudi psihologinja Ifigenija, ki odkriva razloge za uspele in spodletele igralske ter življenjske
usode. Jih bo uspela ozdraviti? Je to sploh mogoče? Odgovor čaka na Avdiciji.
Karte v predprodaji pri IZI FOTO v Radljah in uro pred predstavo na blagajni Kulturnega doma. Informacije in rezervacije: IVANKA, 070 874 746. Organizira: Kulturno društvo
Radlje. VABLJENI!
Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

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.

