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Novičke Občine Radlje ob Dravi
21. REDNA SEJA OBČINE RADLJE OB DRAVI

V prostorih Občine Radlje ob Dravi je v ponedeljek, 1. julija. 2013, potekala
enaindvajseta redna seja Občinskega sveta. Na njej je bilo prisotnih 16 svetnikov,
kar je omogočilo enotno in učinkovito sprejemanje odločitev. Dnevni red seje je
vključeval 13 točk dnevnega reda.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil s poročili javnih zavodov za leto
2012, in sicer Medobčinskega inšpektorata Dravograd, MO Slovenj Gradec, Organa
skupne občinske uprave Koroške, Javnega komunalnega podjetje d.o.o. Radlje ob
Dravi, Centra za socialno delo Radlje ob Dravi in Javnega zavod ŠKTM Radlje ob Dravi.
V nadaljevanju je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrdil Predlog razdelitve
sredstev za socialno-zdravstvene programe za leto 2013.
Komisija za odlikovanja in občinska priznanja je na svoji 6. seji, v skladu s 7. členom
Odloka o občinskih priznanjih (Medobčinski uradni vestnik, štev. 15/97 in 30/97)
obravnavala vse pravočasno prispele predloge za občinska priznanja. Na podlagi
soglasne odločitve vseh članov komisije, je komisija določila predloge za občinska
priznanja.
Občinski svet je sprejel sklep, da se,
NAGRADA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2013 PODELI:
• Milki LUNIĆ.
PLAKETE OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2013 PODELIJO:
• Športnemu društvu Vuhred.
• Alojzu VARŠNIK-u.
• Janku MOŠKON-u.
• Elizabeti OVČAR.
• Režijskemu obratu Občine Radlje ob Dravi.
Zaradi odstopa Karmen Koler Podlesnik z mesta članice Statutarno-pravne komisije,
je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejel sklep, o ugotovitvi, da Karmen KOLER
PODLESNIK preneha članstvo v Statutarno-pravni komisiji Občine Radlje ob Dravi.
V Uradnem listu RS, štev. 47/2013 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca. Pod pogoji, ki so veljali v zadnjih treh letih, se omogoča uporaba
manjše notranje igralne površine tudi za naslednja štiri leta. Po podatkih, ki nam jih
je posredovala Osnovna šola Radlje ob Dravi, dve igralnici ne ustrezata normativu.
Kljub dejstvu, da vrtec uporablja tudi Športno hišo Radlje ob Dravi, le-tega, po
pridobljenih dodatnih pojasnilih s strani ministrstva, ne smemo upoštevati pri
zagotavljanju zadostnih igralnih površin.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je sprejel sklep, da Občina Radlje ob Dravi
kot ustanoviteljica zavoda Osnovna šole Radlje ob Dravi, katerega sestavni del
je vrtec Radlje ob Dravi, sprejme sklep, s katerim se dovoljuje uporaba manjše
notranje igralne površine za otroke v vrtcu Radlje ob Dravi, in sicer za obdobje
dveh let oz. za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015.
V nadaljevanju je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrdil premoženjsko bilanco
za leto 2012.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 18. redni seji, sprejel sklep o obvezni
razlagi 8. člena Odloka o ureditvenem načrtu za območje dela mesta Radlje ob Dravi
– Hmelina (MUV, št. 1/2013), s katerim so se dopustili drugače oblikovani dostopi
do objektov, pripadajoče površine za parkiranje, zelenice in ozelenitve ter izvedba
zunanjih stopnišč izven gabaritov objektov, označenih v grafičnem delu akta, če so
stopnišča jasno razvidna kot dodatki na osnovno stavbno telo. Razlog za ponovno
obvezno razlago 8. člena odloka je izvedba nadstreška nad stopnicami.
Občinski svet je sprejel Obvezno razlago Odloka o ureditvenem načrtu, za območje
dela mesta Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.
Občina Radlje ob Dravi

MEŠANI PEVSKI ZBOR KTD SV.
ANTON NA POHORJU

V petek, 14. junija 2013, smo na Sv. Antonu praznovali
krajevni praznik. Ob tem dogodku smo pevci Mešanega
pevskega zbora Kulturno turističnega društva Sv. Anton
na Pohorju pripravili zabavno-kulturni program, kjer
smo predstavili pesmi z zgoščenke, ki je izšla letošnjo
pomlad. Zgoščenka V hribih se dela dan, je sad
desetletnega dela zbora pod vodstvom zborovodkinje
Janje Vogrin.
Na prireditvi je zbrane nagovoril župan občine Radlje
ob Dravi g. Alan Bukovnik, ki je izrazil navdušenje
nad kulturnim dogajanjem na Sv. Antonu na Pohorju,
predsednik KS Sv. Anton, pa je pevcem v zahvalo in
spomin podaril sliko antonskih pevcev iz leta 1925.
Začetki pevskega zbora Kulturno turističnega društva
Sv. Anton na Pohorju segajo v leto 2002, ko se je nekaj
mladih navdušenih pevcev odločilo da bodo sooblikovali
nedeljske maše v župnijski cerkvi. Prvotna zasedba je
štela pet članov.Čez čas se je izboljšala organizacija
delovanja; začeli so prihajati novi pevci in število se
je kmalu povzpelo na osem. Ob televizijskem prenosu
sv. maše iz župnijske cerkve sv. Antona Padovanskega
aprila 2008, se je število znova povečalo in danes v
polni zasedbi šteje zbor 20 pevk in pevcev.
Zbor je razširil svoje delovanje. Začeli smo se udeleževati
občinskih revij, pevskih zborov in dekanijskih srečanj
cerkvenih pevskih zborov. Vsako leto pripravimo
tudi božični koncert. Prav tako s pesmijo obogatimo
različne kulturne ali športne prireditve v kraju in občini.
Od samega začetka delujemo kot sekcija Kulturno
turističnega društva Sv. Anton na Pohorju. Pevci in
pevke pa prihajamo s sv. Antona na Pohorju in okoliških
krajev.
Repertoar zbora obsega skladbe vseh zvrsti; od
slovenskih ljudskih in umetnih, do popevk, sakralnih
ter črnskih duhovnih pesmi. Vedno pa prisegamo na
glasbo, ki je primerna za različne priložnosti in dogodke.
Verjamemo, da je to šele začetek bogate zgodovine
Mešanega pevskega zbora KTD Sv. Anton na Pohorju, ki
ga vodi zborovodkinja Kerstin Vuga.
Branka Roškar

Sodelovanje pri
obeležitvi obletnice
»Tolminskega punta«

Društvo za ohranitev kulturne dediščine in
umetnosti iz Radelj ob Dravi, se je odzvalo
povabilu občine Tolmin (Tmin) ter se udeležilo
osrednje turistične prireditve ob letošnji 300.
obletnici tolminskega punta, ki je potekala
med, 4. in 6. julijem 2013, v Tolminu.
Organizatorji so pripravili tridnevni program
z
mednarodnim
baročnim
taborom
puntarjev in cesarjeve vojske, s tržnico
lokalnih pridelkov in dobrot, gastronomije,
rokodelstva in domače obrti, mnogobojem,
zgodovinsko animacijo, tradicionalno kuhinjo
ter kulturnim in športnim programom.
Društvo je bilo edini predstavnik s Koroške in
je domačim in tujim obiskovalcem predstavilo
občino Radlje ob Dravi, zanimivosti in
znamenitosti ter jim razdelilo ves reklamni,
turistični material, ki ga je pred odhodom v
Tolmin posredovala občina Radlje ob Dravi.
Društvo je v razstavnem delu prikazalo leseno
posodo, ki so jo nekoč uporabljali na območju
Radelj ob Dravi ter izvedlo delavnico izdelave
le-te, katere so se obiskovalci z veseljem
udeležili.
S predstavniki občine in organizatorjev smo
se dogovorili za še tesnejšo sodelovanje. Tudi
predstavniki drugih društev in organizacij
so izrazili velik interes za sodelovanje in
izmenjavo dogodkov ter nas povabili k
sodelovanju v drugih sosednjih krajih. Žal se
društvo, zaradi finančnih razmer in prevelike
oddaljenosti med pokrajinami na mnoga
povabila na žalost ne bo moglo odzvati.
Organizatorjem iskrene čestitke za vrhunsko
izpeljano prireditev in zahvala za povabilo!
Hermina Ropoša

Predstavitev občine Radlje ob Dravi
obiskovalcem in udeležencem dogajanja v
Tolminu

To je ponudba izposoje tujih e-knjig. Kaj
pa slovenske e-knjige?

Udeleženci prireditve v srednjeveških oblačilih

Eden izmed udelžencev delavnice društva

Branje izposojenih elektronskih
knjig – zakaj pa ne, sploh če je
brezplačno
Za začetek pojasnilo kaj sploh elektronska
knjiga je. Elektronska knjiga (e-knjiga) je knjižna
publikacija v digitalni obliki, ki je za razliko od
klasične knjige, katera je dostopna v fizični
obliki, dostopna le s pomočjo elektronske
komunikacijske
naprave
(računalnika,
računalniške tablice ali pametnega telefona),
s primernim operacijskim sistemom ter
naloženo programsko opremo. E-knjiga je
lahko različica tiskane knjige (digitalizirana
vsebina) ali pa je ustvarjena kot samostojna
publikacija (multimedija).

obsežna zbirka elektronskih knjig eBook
Public Library Subscription Collection.
Člani si elektronske knjige lahko izposodijo
in 14 dni prebirajo na svojih elektronskih
komunikacijskih napravah. Izposoja je
za člane koroških knjižnic popolnoma
brezplačna. V zbirki je skoraj 27 000 skrbno
izbranih e-knjig, namenjenih predvsem
potrebam uporabnikov javnih knjižnic. Velik
odstotek knjig je v angleškem jeziku in zato je
zbirka še posebej dobrodošle vsem bralcem
in raziskovalcem, ki literaturo v angleškem
jeziku v naših splošnih knjižnicah pogrešajo.
Med naslovi najdete tako leposlovna dela
kot številne strokovne knjige in priročnike z
najrazličnejših področij. Za dostop do zbirke
je potrebno le vtipkati naslov za dostop:
https://login.eviri.ook.sik.si, vpisati številko
članske izkaznice in geslo, ki velja tudi za
dostop do Moje knjižnice v okolju Cobiss.
Navodila za dostop so objavljena tudi na naši
spletni strani, prav tako navodila, kako si na
svoj računalnik, tablični računalnik ali pametni
telefon brezplačno naložite program, ki vam
bo omogočal branje elektronskih knjig.

V Knjižnici Radlje ob Dravi ponujamo
našim članom izposojo elektronskih knjig
iz tuje zbirke, Zbirka vsebuje predvsem
knjige v angleškem jeziku in izposojo
elektronskih knjig v slovenskem jeziku,
na portalu Biblos-Lib. Ker je ponudba
novost v Knjižnici Radlje ob Dravi,
jo želimo podrobneje predstaviti
uporabnikom in javnosti nasploh.
Članom knjižnice je v okviru
dostopa do baze podatkov
Ebsco host dostopna tudi

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

Z mesecem julijem je spletna knjigarna in
knjižnica BIBLOS razširila svojo ponudbo in
partnerje. Večina splošnih knjižnic je pristopila
k sodelovanju in za svoje člane pridobila
pravice do izposoje elektronskih knjig v
zbirki Biblos-Lib. Tudi člani Knjižnice Radlje
ob Dravi si lahko z enostavnim dostopom
brezplačno izposojate te elektronske knjige.
Dostop je omogočen na spletni strani
www.biblos.si, kjer člani izberete splošno
knjižnico v katero ste včlanjeni in vpišete
številko članske izkaznice ter geslo, ki vam
omogoča tudi vstop v Mojo knjižnico v okolju
Cobiss. Seveda tudi za prebiranje teh knjig
potrebujete program za nalaganje, branje
in organizacijo elektronskih knjig. Navodila
za brezplačen dostop do teh programov
se nahajajo na spletni strani knjižnice in na
spletni strani Biblosa. V zbirki Biblos, oziroma
Biblos-Lib je okoli 500 naslovov elektronskih
knjig. Zbirka vsebuje knjige v slovenskem
jeziku, saj ta portal služi promociji in trženju
knjig slovenskih založb. V bodoče se bo zbirka
širila in do konca leta je Študentska založba,
ki je razvila portal, napovedala ponudbo kar
1000 naslovov elektronskih knjig.

Direktorica Knjižnice Radlje ob Dravi,
Slavica Potnik

