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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Občina Radlje ob Dravi je
uspešno kandidirala na Javnem
razpisu »Sofinanciranje operacij
za energetsko sanacijo stavb v
lasti lokalnih skupnosti« v okviru
Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, 6.
razvojne prioritete »Trajnostna
raba energije«, 1. prednostne
usmeritve »Energetska sanacija
javnih stavb«.
Tako smo za projekt Energetska
sanacija podružnice OŠ Remšnik
20. 3. 2012 prejeli Pogodbo o
sofinanciranju operacije v višini
142.869,00 EUR. Med upravičene
stroške spadajo:
• Energetska sanacija ovoja stavbe
ali izvedeni ukrepi pri nadomestni
gradnji (toplotna izolacija fasade,
menjava oken, toplotna izolacija
stropa
proti
neogrevanemu
prostoru);
• Energetsko učinkoviti ogrevalni,
hladilni in prezračevalni sistemi;
• Raba obnovljivih virov energije
(vgradnja kotlov na lesno
biomaso).
Višina celotnih stroškov operacije
je ocenjena na 241.893,30 EUR.
Operacijo delno financira Evropska
unija, in sicer iz Kohezijskega
sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete
»Trajnostna
raba
energije«, prednostne usmeritve
»Energetska sanacija javnih stavb«.
S sredstvi evropske kohezijske
politike bo sofinanciranih 100
% javno upravičenih izdatkov
operacije, od tega predstavljajo
namenska sredstva Kohezijskega
sklada 85-odstotni delež in
slovenska udeležba za kohezijsko
politiko 15-odstotni delež.

ZLATO PRIZNAJE

Šli smo “štirčit” v Maribor, kjer smo
predstavili svojo nalogo, ki smo jo
izdelali v okviru turističnega krožka,
in bili pri tem zelo uspešni. Našo nalogo in
enodnevni program doživetij v Radljah smo
predstavili na tržnici v Mercatorjevem centru, v
Mariboru. Potrudili smo se, se ob tem prijetno
zabavali in bili na koncu obilno poplačani prejeli smo namreč zlato priznanje. Tako se
bomo 23. aprila 2013 ponovno predstavili na
turistični tržnici v Mercatorjevem centru, tokrat
v družbi otrok in mentorjev iz cele Slovenije,
ki so oblikovali najboljše turistične naloge po
regijah. Lepo vabljeni v Maribor!

Komisija že piše točke

Hvala vsem učiteljem, kuharicam, hišnikom in
zunanjim sodelavcem, ki so s svojim delom tudi
pripomogli k uspehu!
Učenci izbirnega predmeta inturističnega
krožka in mentorice: Branka, Irena, Jelka

OBČNI ZBOR ŠD VAS

V petek, 22. marca 2013, je v prostorih
“OKREPČEVALNICE ERJAVC” potekal občni zbor
ŠPORTNEGA DRUŠTVA VAS. Vse prisotne, ki se jih
je zbralo tudi letos zelo lepo število, 48, je najprej
pozdravil predsednik ŠD VAS Tomaž Kumer. Po
izvolitvi delovnega predsedstva ter organov zbora
in ugotovljeni sklepčnosti so bila na vrsti najprej
poročila za leto 2012. Najprej je bilo predstavljeno
poročilo predsednika, nato finančno poročilo
ter poročila vodij sekcij. V ŠD VAS, kot enem
najštevilčnejših društev, saj se število članov že
bliža številki 80, deluje kar sedem sekcij: nogomet
(mali nogomet in veteranski nogomet), kegljanje in
bowling (ASI Z VASI,VAS MLADI in BOWLING TEAM
ŠD VAS), pohodništvo, kolesarstvo, streljanje,
košarka, namizni tenis in ohranjanje kulturne
dediščine. Predsednik društva je razkril načrte
in novosti za leto 2013, zaželel veliko uspehov in
povabil k aktivnemu športnemu sodelovanju tudi
še nove člane. Beseda gostom je najprej pripadla

VABLJENI NA SREČANJE
OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH zBOROV

V torek 16. april 2013, ob 17. uri,
avla OŠ Radlje ob Dravi

Prepevali bodo:
• Otroški pevski zbor OŠ Radlje ob Dravi,
zborovodkinja Simona Svanjak
• Otroški pevski zbor GŠ Melodija Muta,
zborovodkinja Petra Straunik
• Otroški pevski zbor Podružnične OŠ Vuhred,
zborovodkinja Sonja Pogač Kreuh
• Otroški pevski zbor OŠ Muta, zborovodja Miha
Šrimpf
• Mladinski pevski zbor Podružnične OŠ Remšnik,
zborovodkinja Simona Svanjak
• Mladinski pevski zbor OŠ Brezno Podvelka,
zborovodja Miha Šrimpf
• Otroški pevski zbor OŠ Ribnica na Pohorju,
zborovodja Sašo Vollmaier
• Mladinski pevski zbor OŠ Radlje ob Dravi,
zborovodkinja Simona Svanjak
• Otroški pevski zbor OŠ Vuzenica, zborovodkinja:
Danica Pokeršnik
• Mladinski pevski zbor OŠ Muta, zborovodja Miha
Šrimpf
• Dekliška vokalna skupina OŠ Radlje ob Dravi,
zborovodkinja Simona Svanjak
Strokovna spremljevalka srečanja: Danica Pirečnik
Cvetka Miklavc, JSKD Radlje ob Dravi
županu občine Radlje ob Dravi Alanu Bukovniku
in nato še predsedniku Športne zveze Radlje
Jožetu Vertovšku. Oba sta izrazila zadovoljstvo z
dosedanjim delom društva in njenih članov ter
zaželela uspešno sodelovanje tudi v bodoče. V
zadnji točki dnevnega reda pa je ŠD VAS tudi letos
podelilo plaketo za posebne zasluge. Letošnji
dobitnik plakete je vodja ekipe malega nogometa
ŠD VAS DOMINIK KUNČNIK, ki si je plaketo v
obrazložitvi zaslužil predvsem s požrtvovalnim in
nesebičnim delom pri ureditvi igrišč in okolice na
Vasi. Uradnemu delu je sledilo prijetno druženje
ob jedači in pijači še pozno v noč.
ŠD VAS
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DON BOSKO v RADLJAH
2. in 3. maja 2013

KDO SO SESTRE HČERE MARIJE POMOČNICE
(SALEZIJANKE) in KDO JE SV. JANEZ BOSKO?
Salezijanke so redovnice, ki jih je leta 1872,
skupaj s sv. Marijo Dominiko Mazzarello,
ustanovil duhovnik sv. Janez Bosko (Turin
– Italija). Prve Slovenke, ki so vstopile k
sestram v Italiji in tam prejele redovno
vzgojo ter izpovedale zaobljube, so prišle
v Ljubljano leta 1936. Od leta 1988 vršijo
svoje vzgojno poslanstvo med otroki in
mladimi v Radljah in v Dravski dolini (več o
življenju sester najdete na www.hmp.si ). Po
zgledu don Boska, je temeljno poslanstvo
SALEZIJANK vzgoja in evangelizacija mladih,
navdih tega poslanstva pa Jezus – Dobri
pastir. Mladim želijo dati »dom, šolo, župnijo
in dvorišče«. Njihova duhovnost temelji na
pobožnosti do Marije, evharistije in spovedi
ter vdanosti papežu.
SVETI JANEZ BOSKO – OSEBNA IZKAZNICA
Rojen: 16. avgusta 1815, v vasici Becchi pri
Turinu (Italija).
Kraj delovanja: v predmestju Turina, v
Valdoccu.
Posebna ljubezen: Brezmejna ljubezen do
mladih: »Za vas študiram, za vas delam, za
vas živim, za vas sem pripravljen dati tudi
življenje!«
Umrl: 31. januarja 1888, v Turinu. Za svetnika
je bil razglašen 1. aprila 1934, na veliko noč.
Volja: Železna: »Hočem biti na čelu
napredka!«
Neutruden delavec: »Počivali bomo v
nebesih!« je govoril salezijancem.
Značaj: Živahen, goreč, ponosen: »Če ne bi
postal duhovnik, bi postal revolucionar.«
Srce: Prostrano kot morje – vsak se je čutil
ljubljenega.
Spomin: Izreden. Kot dvanajstletnik ponovi
duhovniku celo pridigo.
Odnos do drugih: Ljubezniv in pozoren do
vsakega.
Življenjski moto: Daj mi duše, drugo vzemi!
Duhovnost: Evharistija, spoved, Marija,
papež.
Ustanovitelj: Salezijancev (SDB), salezijank
(HMP) in sotrudnikov (DBS).
Največja želja: »Da bi bili srečni tukaj in v
večnosti! …Vse vas pričakujem v nebesih!«
Posebnosti: Veliko je sanjal. Bil je čarodej
in rokohitrc. Sodelavce je našel med fanti
na ulici. Vedno je bil brez denarja in vendar
ogromno gradil. Pes Sivec je bil njegov
nenavadni varuh skozi več let. Bil je župnik
za fante brez župnije.
Obiskal ga je tudi Slovenec Luka Jeran. Don
Bosko je nanj naredil izreden vtis. Jeran si je
odtlej zelo prizadeval, da bi salezijanci prišli
tudi v Slovenijo.
V pripravah na obisk relikvij DON BOSKA
Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

potekajo po naših župnijah, med drugim
tudi likovni natečaji, bralna značka in ogledi
filmov o njegovem življenju in delu. Vabimo,
da se nam v teh pripravah pridružite.

Že danes vabimo na ogled filma Don
Bosko v MKC Radlje ob Dravi v nedeljo,
21. aprila 2013, ob 15.00.

PRIPRAVLJALNI ODBOR

ŽUPAN OBISKAL
NAJSTAREJŠO OBČANKO

V Radljah ob Dravi je v petek, 29. marca,
svoj 104. rojstni dan praznovala Marija
Tršar. Ob tem visokem jubileju je najstarejši
občanki voščil tudi župan Alan Bukovnik,
ki ji je zaželel še veliko zdravja in dobre
volje. Gospa Marija je kljub visoki starosti
dobrega počutja in polna pozitivne energije.
V prijetnem vzdušju sta poklepetala in si
obljubila, da se kmalu spet vidita.
Gospe Mariji želimo veliko zdravja, dobrega
počutja in zadovoljstvo v krogu družine.

ČISTILNA AKCIJA - reka
DRAVA v Občini Radlje
ob Dravi

Pobudnika Občina Radlje ob Dravi in
Marenberški mladinski lokalni svet (MMLS)
ter organizator Javni zavod ŠKTM smo združili
moči in bomo očistili brežino reke Drave v
občini Radlje ob Dravi.
Akcija bo potekala 13. aprila 2013 s pričetkom
ob 9. uri, in sicer v dveh sklopih, na relaciji od
HE Vuhred – ribnik Reš:
- čiščenje Drave s pomočjo čolnov ob brežini
- čiščenje brežine Drave s kopnega
Sodelovalo bo veliko lokalnih društev
in organizacij, zato se veselimo vašega
sodelovanja, saj lahko skupaj dosežemo več!
Upravni odbor
Marenberškega
mladinskega lokalnega
sveta

DELAVNICE V MMKC-ju
Četrtek 04. april			
Kuharska delavnica

16. uri

Petek 05. april			
Filmski popoldan

16. uri

Ponedeljek 08. april		
Svečnik iz gline ali das mase

16. uri

Torek 09. april			
16. uri
Izdelajmo si kuhinjsko prijemalko
Sreda 10. april			
Kuharska delavnica

16. uri

Četrtek 11. april			
Kuharska delavnica

16. uri

PETEK 5. APRIL 2013 ob 20. uri
Marenberški MKC Radlje.
Filmski večer – Boj na požiralniku.
Dihurjevi so živeli na zelo težavni zemlji,
saj so jim ob vsakih padavinah požiralniki
uničili skoraj ves pridelek. Zato so otroke
pošiljali na Osojnikovo kmetijo, kjer so
potrebovali pastirje. Skupaj si oglejmo
slovenski film, posnet po knjigi Prežihovega
Voranca.
TOREK 9. APRIL 2013 ob 19. uri
Marenberški MKC Radlje.

Razgibajmo življenje z učenjem.
Delavnice v okviru tega programa se bodo
izvajale v sodelovanju z MOCIS- om.
SREDA 10. APRIL 2013 ob 17. uri
Marenberški MKC Radlje.

Kvačkanje.

9-urna rokodelska učna delavnica. Z nami
bo mentorica Marjana Viltužnik, ki nam bo
predstavila oblikovanje kvačkanih izdelkov
iz niti. Vsak udeleženec mora na prvo
srečanje s seboj prinesti kvačko oznake
2.5 ter prejico debeline kot kvačka (volna,
bombaž ...). Prijave sprejemamo na tel.
štev. 041 297 465 (Marjana) ali 040 852
287 (MMKC)
ČETRTEK 11. APRIL 2013 ob 17. uri
Marenberški MKC Radlje.

Zdrav življenjski slog.

Že poznate vse negativne učinke na
človekovo zdravje? Kako jih preprečiti
ali omiliti izveste na predavanju, kjer bo
podanih kar nekaj nasvetov, kako ohraniti
zdravje.

PETEK 12. APRIL 2013 ob 16. uri
Marenberški MKC Radlje.

Delavnica o prostovoljstvu.

12. april je Svetovni dan mladih prostovoljcev.
Prostovoljci prinašajo spremembe v življenju
posameznikov, krajev in širše skupnosti. Kako
pomembno je prostovoljstvo v naših življenjih
se moramo zavedati prav vsi in prav je, da se
teh dejanj spomnimo in jim posvetimo prav
posebno pozornost.

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

