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OBVESTILO CENTER ZA SOCIALNO DELO RADLJE OB DRAVI
Spoštovani starši,

programa otroka.

čeprav smo že zakorakali v čas počitnic,
bo novo šolsko leto 2013/2014 kmalu
pred vrati, kar pomeni, da bo potrebno
v mesecu avgustu oddati vlogo za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
v kolikor boste želeli pridobiti pravice
do posameznih subvencij in socialnih
transferjev.

SUBVENCIJA MALICE in KOSILA

SUBVENCIJA VRTCA

Center za socialno delo Radlje ob Dravi
obvešča vse starše, katerih otroci bodo
prvič pričeli obiskovati vrtec v mesecu
septembru 2013, da morajo vlogo za
subvencijo vrtca oddati v mesecu avgustu
2013!
Tisti starši, katerih otrok bo v šolskem letu
2013/2014 vstopil v 1. razred osnovne
šole, morate na Centru za socialno
delo Radlje ob Dravi podati vlogo za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, saj
je prišlo do spremembe izobraževalnega

Starši lahko oddajo vlogo za subvencijo
malice za učence in dijake za novo šolsko
leto 2013/2014 v mesecu avgustu 2013.
Prav tako se lahko v mesecu avgustu
2013 odda vloga za subvencijo kosila za
učence (šolsko leto 2013/2014).

OTROŠKI DODATEK (sporočanje
sprememb)

Starši morate za otroke, ki bodo v šolskem
letu 2013/2014 pričeli obiskovati 1.
razred osnovne šole ali 1. letnik srednje
šole, v mesecu avgustu 2013 oddati
vlogo za ponovni izračun otroškega
dodatka (vloga za uveljavljaje pravic iz
javnih sredstev), saj gre za spremembo
izobraževalnega programa.
Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev lahko dobite v papirnici ali na
spletni strani Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Vlogo za državno štipendijo za polnoletne
dijake za šolsko leto 2013/2014 je
potrebno oddati v mesecu avgustu 2013,
za študente pa v mesecu septembru 2013
(torej v mesecu pred začetkom šolskega/
študijskega leta).
Vlogo za uveljavljanje državne štipendije
za polnoletne dijake in študente lahko
dobite v papirnici ali na spletni strani
Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
Za vse dodatne informacije in pojasnila
smo vam na voljo na telefonski številki
(02) 88 79 730 ali osebno na Centru za
socialno delo Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

Osrednja proslava
ob dnevu državnosti.

V ponedeljek, 24. junija 2013, je na mejnem prehodu Radelj
potekala občinska proslava ob dnevu državnosti. Kljub
slabemu vremenu se je udeležilo lepo število obiskovalcev.
Slavnostni govornik je bil župan Alan Bukovnik, ki je v svojem
govoru opisal pomen praznika Dneva državnosti. V kulturnem
programu je sodeloval Mestni pihalni orkester Radlje ob Dravi.

ŠE NAJMANJ 20 PROJEKTOV
ZA BOLJŠI RAZVOJ OBČINE DO LETA 2014
Za lepši in boljši razvoj naše občine smo si v prihajajočem letu zastavili kar
20 razvojnih projektov, ki bodo predvideno zaključeni do prihodnjega
leta. Ker želimo, da ste dodobra seznanjeni o vseh aktivnostih, ki se
odvijajo v občini, vam jih v nadaljevanju predstavljamo.
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popevke in novitete? (Samo Ivačič:
Ljubezenke, besedilo Simona Kopinšek).
Med obiskovalci je bil predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor, ki
je bil častni pokrovitelj dogodka in je
v slavnostnem govoru nagovoril tudi
otroke. Prav tako je mlade pevce pozdravil

tudi župan Maribora dr. Andrej Fištravec.
Pevci obeh zborov so bili nad BUM-om
navdušeni. Ob uspešnem sodelovanju pri
tako velikem dogodku.
Simona Svanjak

»ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNICE OŠ REMŠNIK«
»DOŽIVETJE GORSKEGA KOLESARJANJA V MEJNI REGIJI
EIBISWALD-RADLJE-PODVELKA«
»GEOLOŠKA TEMATSKA POT – ODSEK REMŠNIK«
»INVESTICIJA V NOVE ŠPORTNE POVRŠINE IN PRIPADAJOČE
OPREME ZA RAZVIJANJE MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI
PREDŠOLSKIH OTROK«
INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA: 		
• »INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 347131 KAŽIR ŠOLA –
ANTON Z NOVO AVTOBUSNO POSTAJO«
• »INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 347111 VUHRED - HE
VUHRED Z NOVO AVTOBUSNO POSTAJO«
• »UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE IN JAVNE RAZSVETLJAVE V
VUHREDU«
• »KOMUNALNA UREDITEV HMELINA - HMELINA I«

Direktorica CSD Radlje ob Dravi:
MIRJANA POPIJAL

ZBOROVSKI BUM 2013

V četrtek, 20. 6. 2013, se je na stadionu
Ljudski vrt v Mariboru odvil poseben
dogodek, kjer so sodelovali tudi pevci in
pevke mladinskih zborov OŠ Remšnik in
Radlje.
Glasbeni dogodek Zborovski BUM 2013
je zaznamovalo sočasno množično
petje skoraj 5000 otrok in 320 učiteljev
spremljevalcev iz 160 slovenskih osnovnih
šol. Petje otrok je spremljal Big Band
orkester Slovenske vojske. Dirigirali so
osnovnošolski učitelji glasbe ter dirigent
Big Banda, Rudolf Strnad.
Namen Zborovskega BUM-a je dvig
kakovosti petja v mladinskih zborih na
šolah, domovinska vzgoja in druženje.
BUM je bil uvod v festivalsko dogajanje na
Lentu, hkrati pa darilo domovini za njen
praznik.
Koncertni program je bil sestavljen iz
slovenskih ljudskih in umetnih pesmi,
domoljubnih pesmi, pesmi slovenske
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»JAVNA POT RADELJSKI JAREK –
RAZDEVŠEK IN
OBMOČJE MS4«
»KOLESARSKE POTI V DRAVSKI DOLINI«
»KOPALNO JEZERO«
»MPIK 2 - RADLJE«
»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE«
»POSLOVILNI OBJEKT SV. ANTON NA POHORJU – TIPSKI
PROJEKT ZNAČILNE PODEŽELSKE ARHITEKTURE OBMOČJA«
2014
»RAZVALINE GRADU MAHRENBERG«
»URBANI KOLESARSKI PARK RADLJE OB DRAVI«
»ŠTUDIJA OPTIMALNE UREDITVE CESTNO-PROMETNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE RADLJE OB DRAVI«
»OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE
ODPADNE VODE V OBČINI RADLJE OB DRAVI«
»ARBORISTIČNA ANALIZA«
»ENOTA KOROŠKEGA POKRAJINSKEGA MUZEJA RADLJE OB
DRAVI IN ŽUPANK«
»NADALJEVANJE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA OPTIKE V
OBČINI RADLJE OB DRAVI«
»SISTEM OGREVANJA LESNA BIOMASA (DOLB3)«
»IGRIŠČE ZA ULIČNO KOŠARKO V RADLJAH OB DRAVI«

Študijski krožek:
Kulturna dediščina Radelj ob
Dravi nekoč in danes.

»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE«
Voda je vir življenja.

V juniju je v Radljah ob Dravi z delom pričel študijski krožek,
katerega cilj je raziskati in predstaviti kulturno dediščino Radelj
ob Dravi.Raziskovanje je usmerjeno predvsem v dogodke iz časa
določanja meje med Avstrijo in novo nastajajočo državo SHS ter v
po 2. Svetovni vojni uničene kulturne spomenike Radelj ob Dravi.

Pravni okvir Republike Slovenije za
področje pitne vode priznava pomen
varne oskrbe s pitno vodo za socialno in
ekonomsko blaginjo ljudi. Voda je nujna
za življenje in varna pitna voda predstavlja
enega izmed osnovnih pogojev zdravja.
Pri pripravi dokumentacije za projekt
in izdelavo investicijske dokumentacije
projekta je bilo potrebno upoštevati
merodajno
evropsko
zakonodajo,
slovensko zakonodajo in zakonodajo
občine, ki je vključena v projekt.
Zakon o varstvu okolja
Zakon o gospodarskih javnih službah
Zakon o vodah
Zakon o urejanju prostora
Pomembnejši so naslednji predpisi:
• Pravilnik o pitni vodi.
• Pravilni o oskrbi s pitno vodo.
• Druga slovenska zakonodaja na
področju oskrbe s pitno vodo.
• Podpisane mednarodne konvencije
in
mednarodni
sporazumi
s
sosednjimi državami.
Občina Radlje ob Dravi je skupaj z
Občinami Dravograd, Muta, Podvelka
in Vuzenica poslala vlogo za pridobitev
EU sredstev iz kohezijskega sklada za
vodooskrbo na Ministrstvo za okolje in
prostor.
Projekt obsega nadgradnjo posameznih
delov vodooskrbnih sistemov in njihovo
povezavo znotraj in med občinami, tako
da bodo medsebojni povezani sistemi
funkcionirali kot celota.
Celovitost bo dosežena z izvedbo
naslednjih del, ki obsegajo:
• nadgradnjo vodovodnega sistema v
Občini Dravograd,
• nadgradnjo vodovodnega sistema v
Občini Muta,
• nadgradnjo vodovodnega sistema v
Občini Vuzenica,

Velebit treking 2013!

•
•

nadgradnjo vodovodnega sistema v
Občini Radlje ob Dravi ter
nadgradnjo vodovodnega sistema v
Občini Podvelka.

V okviru projekta je tako predvidena
izgradnja oziroma nadgradnja 111.281 m
cevovodov, 17 vodohramov, 5 črpališč, 17
prečrpališč, 9 hidropostaj in 1 nadzornega
centra.
Skupna ocenjena vrednost projekta je
40.444.147,90 EUR, brez DDV-ja.
Cilj projekta je vzpostavitev primarnih
vodov za oskrbo prebivalstva v Občini
Radlje ob Dravi s pitno vodo v okviru
kohezijskega projekta vodooskrbe Zgornja
Drava – povezovalni vod Dravograd–
Podvelka. Cilj je tudi izboljšanje
zdravstvenega stanja prebivalstva in
javne oskrbe s pitno vodo.
Za zagotovitev zadovoljive oskrbe z vodo
prebivalcev v Občini Radlje ob Dravi je
potrebno:
• nadgraditi obstoječe vodovodne
sisteme,
• dograditi povezovalne vodovode z
objekti, ki bodo omogočili priključitev
obstoječih in novih prebivalcev s
povezavo več naselij,
• vključiti nove vodne vire.

Nadgradnja vodovodnega sistema na
območju Občine Radlje ob Dravi zajema:
• Nadgradnjo centralnega sistema
Radlje z izgradnjo
vodohrama,
nove vrtine ter črpališča, izgradnja
vodovodov Radlje ob Dravi ter
izgradnja povezovalnega vodovoda
Radlje ob Dravi-Muta, v skupni
dolžini 13.091m.
• Nadgradnjo sistema Vuhred z
vključitvijo v skupni vodovodni
sistem z izgradnjo vodohrama in
črpališča v skupni dolžni 1.779 m.
• Izgradnjo sistema Remšnik in
povezava v skupni sistem Radlje,
v skupni dolžini 7.545 m s tremi
vodohrami ter s tremi črpališči.
Izgradnja novega vodovodnega
cevovoda,
dveh
črpališč
in
vodohrama na območju naselja Št.
Janž nad Radljami.
Na projektu trenutno poteka postopek
izbire izvajalca za izgradnjo v vseh petih
občinah. Izdelana pa je tudi PZI in PGD
dokumentacija.

V soboto, 22. 6. 2013, je pot člane krožka vodila od dvorca v Radljah
do cerkve sv. Pankracija. Seznanili so se z zgodovinskimi dejstvi, ki
so vplivali na določitev meje, ki je prvotno potekala skozi cerkev. V
nadaljevanju bodo raziskali dejstva, ki sodoprinesla, da je slovenska
vasica sv. Lovrenc, ki je spadala pod župnijo Marenberg, po razpadu
avstroogrske bila dodeljena Avstriji. Dokumentarno bodo raziskani
in predstavljeni kulturni spomeniki Radelj ob Dravi, uničeni po 2.
Svetovni vojni.

V soboto, 22 junija, ob 5ih zjutraj, so se Marko Prot, Jani Marn,
Matej Končnik in Anže Boh podali na tekmo Velebit ultra trail, kjer
jih je čakala 100 km razdalja s 6000 m pozitivne višinske razlike!
Treking so vsi več kot uspešno končali z vrhunskim rezultatom! Od
90-ih udeležencev na startu so na cilj pritekli na 6. mestu (Marko in
Jani), s časom 18 ur in 41 min.Na 35. Mestu pa sta končala Matej in
Anže, s časom 24h in 43 min!

Preučevanje zbranih dokumentov

Veliko pomoč pri delu v krožku prispeva arhivski svetovalec, višji
bibliotekar Leopold Mikec Avberšek, iz PAM in članica krožka,
profesorica zgodovine in dolgoletna uslužbenka v Pokrajinskem
arhivu Maribor, Emica Ogrizek.
Zaključek dela bo razstava
dokumentov, fotografij
in zgodb, ki bo od srede
julija 2013 na ogled v
Zdravstvenem domu v
Radljah ob Dravi.
Zapisal: Mirko Kogelnik

Dokumentacija za ta projekt bo v Občini
Radlje ob Dravi sofinancirana s strani
Evropske unije iz Kohezijskega sklada v
okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007-2013, razvojen prioritete:
Varstvo okolja – področje voda.

Ekipa pred štartom

Vse čestitke gredo tudi Katji Č. Rac, ki se je v soboto,
ob 7ih zjutraj, podala na tekmo po Velebitu. Tekmo
z 27 km razdaljo in 1800 m pozitivne višinske razlike
je dokončala na odličnem 5. mestu od skupno 53
tekmovalcev! Na cilj je prispela po 5 h in 38 min in
to z nasmeškom na obrazu!
V času tekme smo naše nastopajoče tekače ves čas spodbujali in
bodrili, pa čeprav le prek sms-jev, saj organizator ni dovolil kakršne
koli pomoči s strani domačih! S plaže pa je naš pogled tu pa tam
pobegnil na mogočni Velebit z upanjem, da se naši junaki dobro
borijo s kilometri in vročino! Kot vedno smo na cilju ponovno bili
daleč najbolj glasni navijači! Upam, da misijo Paklenica še kdaj
ponovimo! Pred vami dragi trekerji pa kapo dol!
Več fotografskega gradiva pa na naslovih: https://picasaweb.
google.com/102282674791648146607/VelebitskiTreking2013#
http://www.youtube.com/watch?v=hjYyitvTxS8&feature=youtu.be
Lep pozdrav.

Člani študijskega krožka pred dvorcem v Radljah ob Dravi
Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

No, pa smo končno dočakali petek 21. junija, ko smo se 10 odraslih,
3 otroci in 1 kuža odpravili na misijo Paklenica z namenom, da se pet
članov odprave udeleži Velebitskega trekinga 2013. Ostala odprava
pa poležava na plaži in uživa! Cilj vsakega našega tekmovalca je
bil preživeti Velebit in ne srečati oziroma ne naleteti na medveda,
volka, modrasa ali stopiti na mino! Vse našteto jim je tudi uspelo!

Klara Klemenc

