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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Pridobitev certifikata
Mladim prijazna občina

Občina Radlje ob Dravi je postala ena izmed prvih
nosilk certifikata Mladim prijazna občina pri nas.
Certifikat Mladim prijazna občina podeljuje Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin
Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS dr. Danila Türka. Certifikat Mladim prijazna
občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe
s področja lokalnih mladinskih politik in tako zagotavljale mladim prostor, v katerem lahko razvijajo
svoje kompetence in veščine, dosegajo avtonomijo
in hitreje vstopajo v odraslost.
Prvi prejemniki certifikata so ob Občini Radlje ob
Dravi še Mestna občina Maribor, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Ptuj, Mestna občina Velenje,
Občina Krško in Občina Sežana.
Zavedamo se obveznosti, ki jih za seboj potegnejo
tovrstni nazivi in z veseljem bomo izpolnjevali pogoje, ki so zahtevani za ohranitev Certifikata Mladim
prijazna občina. Tovrsten certifikat za nas pomeni
novo priložnost in smernice za boljše in nadaljnje
delo z mladimi.
V minulih letih smo v Občini Radlje ob Dravi storili
veliko na področju dela z mladimi, ampak kljub temu
menimo, da tovrstni certifikat lahko dvigne delo
občine s področja dela z mladimi na še višji nivo.
Občina Radlje ob Dravi

KOLESARSKI VZPON NA
RADELCO

V organizaciji kulturnega in športno
rekreativnega društva Remšnik se je v
soboto, 26. maja, odvijala prva kolesarska prireditev »Remšnik 2012«. Organizatorja sta za rekreativce pripravila dokaj zahteven, a prijeten vzpon, ki
je privabil kolesarje iz bližnje in daljne
okolice.
Športno prireditev je počastil tudi
župan in uradno naznanil start.
Tako se je že prvega vzpona, na katerem so kolesarji premagali 9,3 km poti
in okoli 550 metrov višinske razlike,
udeležilo 75 kolesarjev.
Start smo pripravili na Vasi pri gostišču
Potnik – Erjavc, cilj pa na Radelci pri
okrepčevalnici Breznik – Verenluc.
Prireditev ni bila tekmovalnega, pač
pa le rekreativnega značaja, kljub
temu so najboljši premagali pot v le
okoli 25 minutah, sicer pa je povprečni
udeleženec potreboval za to traso
približno eno uro. A vseeno smo se vsi,
ki smo prišli na cilj, počutili kot zmagovalci.
Med kolesarjenjem se je bilo možno
okrepčati pri kmetiji Hiter – Helbin, sicer pa smo vsi pot poizkusili premagati
čim prej, saj je vse, ko smo dosegli cilj,

pričakala okusna malica, in resnično smo si jo
zaslužili. Prireditelja sta na koncu poskrbela
tudi za manjše nagrade izžrebanim, katere so
prispevali posamezni pokrovitelji in sponzorji. Vsem torej izrekamo iskreno zahvalo, prav
tako tudi vsem, ki so dali svoj prispevek prireditvi.
Vsi udeleženci so bili enotnega mnenja, da je
prireditev v celoti povsem uspela, saj je bilo
poskrbljeno tako za spremstvo, prvo pomoč
in varnost,kot tudi razvedrilo, ter s tem dali
vzpodbudo za ponovno takšno srečanje. Če
ne prej, naslednje leto v tem terminu.
Kulturno društvo Remšnik in
Športno rekreativno društvo Remšnik

ZMAGA NIKE IN ZALE VERONIK V ZAGREBU
Od 18. do 20. maja 2012 je v Zagrebu
potekal že "59 ZAGIPINK" – Mednarodni turnir za mlade igralce v namiznem
tenisu. Letos je bilo prijavljenih preko 930
igralcev. V kategoriji kadetinj sta igrali
tudi Nika in Zala Veronik, kjer sta dosegli izjemen uspeh, saj sta v ekipnem delu
tekmovanja dosegli 1. mesto. Dobro sta
igrali tudi v posameznem delu, saj se je
Zala uvrstila med 16 igralk, zaustavila jo
je zelo močna Nemka, medtem ko si je
sestra Nika na koncu priigrala 3. mesto.
Čestitke!
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Bowling klub
bajta – TURNIR
bajta OPEN 2012

V petek, 18. maja 2012, je Bowling klub bajta organiziral drugi
turnir v bowlanju za člane in
nečlane. Turnir je potekal v prijetnem tekmovalnem vzdušju,
naš izziv doseči ali preseči lanski rekord turnirja z 277 podrtimi keglji pa se, žal, ni uresničil.
Vseeno smo veseli izjemno dobrih rezultatov, tako pri ženskah
kot moških, in čestitamo zmagovalcem. Zdaj pa se že veselimo naslednjega druženja, ki bo
v soboto, 9. junija 2012, v Bowling centru bajta – vabimo vas
na bowling turnir trojk, ki smo
ga poimenovali Veliki turnir
malih ekip, saj trojko sestavljajo trije tekmovalci, ne glede
na spol in starost. Prijavite se
lahko na bowlingklubbajta@
gmail.com, čakajo vas pokali in
praktične nagrade, predvsem
pa obilo sproščene zabave med
prijatelji.
Vabimo vas tudi, da se včlanite
v naš bowling klub.
Zapisala Vlasta Kozjak

POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Center za socialno delo Radlje ob Dravi izvaja socialno oskrbo na domu za starejše prebivalce, ki imajo
urejene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju, vendar se ne morejo oskrbovati
sami ali ob pomoči svojih najbližjih. Tako je tem osebam z izvajanjem socialne oskrbe omogočeno, da
ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje ter jim je tako za določen čas odložen odhod v dom za
starejše občane ali v drugo institucijo.
Storitev pomoč družini na domu je namenjena osebam, starim nad 65 let, osebam s statusom invalida
po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, drugim invalidnim osebam, ki jim je
priznana pravica do tuje pomoči in nege, kronično bolnim osebam in hudo bolnim otrokom ali otrokom
z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju.
Socialna oskrba je strokovno voden postopek, ki se začne na pobudo zainteresiranega upravičenca ali
njegovega zakonitega zastopnika oziroma njegovih najožjih družinskih članov. Obsega pomoč pri gospodinjskih opravilih, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Neposredno izvajanje te storitve traja največ 4 ure dnevno oziroma največ 20 ur na teden.
Cena storitve je 7,16 EUR na uporabnika na uro. Storitev pa sofinancira tudi občina.
Občani z nižjimi dohodki lahko zaprosijo za dodatno oprostitev pri plačilu te storitve.
V kolikor bi želeli pridobiti še dodatne informacije o tej storitvi pomoč družini na domu, smo dosegljivi na
tel.: 02 88 79 732, ali na mail:gpcsd.radlj@gov.si. Lahko pa nas obiščete na Mariborski cesti 7, v četrtem
nadstropju.

Mirjana Popijal,
direktorica CSD Radlje ob Dravi

VABILO

PD Radlje ob Dravi organizira v petek, 1. 6. 2012
ob 19.00 uri Planinski
večer v MKC Radlje.
Program:
Jožica Sobiech bo predstavila potopisno predavanje: Po poti El Camino v
Španiji.
Po predavanju bodo VPZS
PD Radlje predstavili in
pregledali osebno tehnično
opremo
(pasovi, samovarovalni
kompleti, zaščitne čelade)
za gibanje po zavarovanih
plezalnih poteh.

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

ZAKLJUČEK LIGE OBMOČNE KEGLJAŠKE SKUPNOSTI
UPOKOJENCEV KOROŠKE

V torek 15. 5. smo kegljači DU Radlje zaključili tekmovalno sezono 2011/12
z borbeno igro v Slovenj Gradcu in Prevaljah. Po končanem tekmovanju je
sledil zaključek in podelitev pokalov in kolajn. Že vrsto let smo uspešni v
tem tekmovanju.
Dosegli smo naslednje rezultate:
V ligi 2. mesto, V parih 1. mesto, Posamezno 1. in 3.mesto
za DU RADLJE
Ekipno 2. mesto KPZ (izbirno za državno prvenstvo)
STANKO LIPUŠ
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