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Ocenjevanje urejenosti kraja

Občina Radlje ob Dravi se je kot kandidatka
pridružila tekmovanju Entente Florale Europe. Kandidatke se ocenjujejo kot celota,
skupaj s svojim ožjim in širšim zaledjem
– urbano območje s podeželjem. Občina
Radlje ob Dravi sodeluje v kategoriji manjših krajev. S pomočjo Društva za urejenost
krajev Entente florale Slovenija se bo občina v prihodnjih mesecih pripravila na
obisk mednarodne komisije, ki bo občino
po določenih merilih ocenila. Pri pripravah
sodeluje tudi Javni zavod za šport, kulturo,
turizem in mladino Radlje ob Dravi.
Več o Entente florale si lahko preberete na:
www.entente-florale.si/slo.

Pomoč na domu

Center za socialno delo Radlje ob Dravi nas je lani
ob koncu leta obvestil, da storitve Pomoč na domu
ne bo več izvajal. Na podlagi tega smo pričeli aktivnosti za izbiro novega izvajalca za omenjeno storitev. Vodstvo Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je
sklicalo sestanek županov občin, ki so ustanoviteljice zavoda: Občina Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi,
Ribnica na Pohorju in Vuzenica. Predstavili so njihovo pripravljenost ter aktivnosti v zvezi s prevzemom
storitve Pomoč na domu na ZD Radlje. Dogovorili
smo se, da vodstvo zavoda pripravi izračun, kako bi
bilo mogoče opravljati to dejavnost za naše občane.
Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Energetska sanacija

Prejšnji teden se je župan mag. Alan Bukovnik sestal s projektno skupino Energetska
sanacija bivše blagovnice Tima in preselitev
Knjižnice Radlje v Timo. Člana projektne skupine sta tudi direktorica Energetske agencije
za Podravje ENERGAP, dr. Vlasta Krmelj, in
arhitekt Sandi Pirš iz Ljubljane. Skupaj so
določili dinamiko priprave dokumentacije za
evropska sredstva. Naša skupna ambicija je
narediti ta objekt prvi nič energetski objekt

v Sloveniji, saj bodo predvsem inovativni projekti
deležni EU sredstev v naslednji finančni perspektivi.
Občina Radlje ob Dravi

SOCIALA – ZDRAVSTVO

Socialno podjetništvo

Tudi Občina Radlje ob Dravi se sooča z
odselitvijo mladih v urbana središča. Mladim občanom želimo omogočiti možnost,
da se zmanjša sobivanje s starši in da jim
ponudimo stanovanjske kooperative, ki
jim bodo finančno dostopne. Skupaj z dr.
Simono Zavratnik s Fakultete za družbene
vede iz Ljubljane smo pričeli razvijati projekte na področju socialnega podjetništva.
Socialno podjetništvo nam daje možnost,
da mladim, predvsem mladim družinam,

omogočimo stanovanjsko rešitev. Mladim bo omogočen ostanek v okolju in začetek za ustvarjanje v
življenju.

KULTURNI VEČER TD VUHRED

Turistično društvo Vuhred vas vabi na kulturni večer, ki bo v soboto, 28. 2. 2015, ob
18. uri v Domu Turističnega društva Vuhred. Nastopila bo dramska in pevska skupina iz Vrhnike ter skupina Šajke, po kulturnem programu sledi prijateljsko srečanje in
druženje skupaj s člani Turističnega društva
Blagajana Vrhnika.
TD Vuhred

JAVNI RAZPIS –

Občina Radlje ob Dravi

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, štev. 3/2007UPB-2, 23/2007, 41/2007,
62/2010, 57/2012) in Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Radlje ob Dravi (MUV, štev. 7/04) Občina Radlje ob Dravi objavlja
JAVNI RAZPIS za zbiranje ponudb za sofinanciranje
programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Radlje ob Dravi za leto 2015.
Predmet razpisa so programi društev oz. organizacij s področja socialnega in zdravstvenega varstva,
ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, v njihovem programu pa so elementi skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalstva ali članov ter
dobrodelnost in samopomoč.
Rok za oddajo ponudb oz. programov je 16. marec
2015 do 12. ure, in sicer na naslov: Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, z
označbo JAVNI RAZPIS SOCIALA – ZDRAVSTVO.
Občina Radlje ob Dravi

Kulturno
društvo Remšnik

vabi vse člane in tiste, ki bi to želeli postati, na
občni zbor, ki bo v soboto, 7. 3. 2015, ob 19. uri
v krajevni dvorani na Remšniku. Prosimo za predhodno prijavo na tel. 041 324 062 (Alfonz Resnik).
Na veselo snidenje!

KD Remšnik

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

Vabljeni v Knjižnico Radlje v petek, 27. februarja 2015,
ob 18. uri na POTOPISNO PREDAVANJE in ODPRTJE
RAZSTAVE FOTOGRAFIJ: MAROKO.
Popotnica Mateja Mazgan bo z nami podoživela potovanje, na katerega se je, tako kot na številna druga,
podala s svojo babico. Res sta nekoliko nenavaden popotniški par, družijo
pa ju isti interesi in se na potovanjih odlično ujameta. Obe sta ljubiteljici
podeželja, narave in gora, mesta pa jima predstavljajo le kratek obisk.
Tako jima je bila država po babičinem izboru izredno všeč, sploh njena pokrajina.
Življenje v Maroku predstavlja izjemne kontraste. Eno je živeti v mestu in
hoditi v vsaj povprečno službo, drugo je življenje na podeželju, kjer se mnogi le komaj preživljajo. Deželo nasprotij je Mateja tudi odlično ujela v svoj
objektiv in razstavo fotografij si boste v knjižnici lahko ogledali vse do 28.
marca.

Delavnice v MMKC-ju
DATUM

URA

DOGODEK

01.03.2015 (Nedelja)

16.00

Filmski popoldan

02.03.2015 (Ponedeljek) 18.30
9.00 in 17.00

Uvodni sestanek:
Kvačkanje, velikonočni motivi
Cvetje iz krep papirja

03.03.2015 (Torek)

9.00 in 17.00

Dišeče kopalne krogle za kopanje

04.03.2015 (Sreda)

09.00 in 17.00 Kuharska delavnica: Lazanja

05.03.2015 (Četrtek)

09.00

Medgeneracijska čajanka:
Nemščina za tretje življenjsko obdobje

06.03.2015 (Petek)

18.00

Radlje skozi čas

07.03.2015 (Sobota)

17.00

Križanje mnenj

08.03.2015 (Nedelja)

17.00

Ustvarjalno za 8. Marec

Vsi dogodki so brezplačni.

Zbor članov
Planinskega društva Radlje ob Dravi
»Petek – trinajsti,
ne se bat, nič
groznega.«

Ob 18. uri smo se
pri »Starki« zbrali
planinci Planinskega društva Radlje ob Dravi na rednem zboru članov, ki je tokrat
imel tudi predznak volilni. Zbor je potekal v običajnem vrstnem zaporedju: predstavitev poročil o
delovanju v preteklem letu, načrti za 2015, pozdravi in lepe želje župana mag. Alana Bukovnika
ter predstavnikov sosednjih društev. Z delom v

2014 smo lahko zadovoljni, saj smo kljub izredno slabemu vremenu izpeljali večino načrtovanih izletov, vključno s tedenskim bivanjem
in planinarjenjem na otoku Visu. Našo kočo na
Pesniku smo renovirali ter jo predali v upravljanje novemu najemniku, ki kljub začetnim
problemom želi ustvariti prijetno, »planinsko«
vzdušje v njej – obiščite kočo pa se prepričajte.
V deževnem, nemogočem vremenu smo na
Pesniku izpeljali srečanje Koroških planincev
ter še številne druge, kolesarske in pohodniške aktivnosti.
Program za 2015 je podoben, tokrat bomo
prvomajsko planinarjenje preživeli na otoku

Varstvo otrok
v Domu Hmelina

Braču, nadaljevali s potepanji
po E-7, po sredogorju, malo pa se
»pomatrali« tudi v naših skalah in v
italijanskih ter avstrijskih Dolomitih. Želja in cilj pa
sta, da oživimo delo z mladimi planinci v osnovni
šoli ter v naše vrste pritegnemo tudi srednješolsko mladino in starejšo populacijo.
Zbor je bil prav zares volilni – stari in novi predsednik društva Evald se je zahvalil članom društva
za njihov prispevek v preteklem mandatu, novo
vodstvo pa je oblikovano tako, da zagotavlja izpolnitev načrtovanih aktivnosti v naslednjem večletnem obdobju.
Planinsko društvo Radlje

PLEŽUHANJE na REMŠNIKU

Bil je čas zimskih počitnic in bil je pust, zato smo v Domu organizirali varstvo otrok zaposlenih. Otroci so kljub počitnicam pustovali, rajali ter se zabavali, starši pa so bili ta dan brez skrbi glede varstva. Zjutraj so se otroci
stanovalcem pridružili pri jutranji telovadbi. Po telovadbi so zajtrkovali,
nato pa skupaj s stanovalci nadeli pustne maske ter ob zvokih harmonike
plesali in se veselili. Pridružili so se nam tudi otroci iz radeljskega vrtca.
Različne maske, princeska, pujsek, indijanček, klovni in beneške maske
so pričarale pravi karneval. Po skupnem kosilu in slastnih krofih je sledilo
druženje ob družabnih igrah in ogledu risanke. Vsem je čas prehitro minil
in morali smo se posloviti. Otroci so v Domu preživeli čudovit počitniški
dan, polepšali so trenutke našim stanovalcem ter kljub temu da so bila
šolska vrata zaprta, rajali v maskah.
Dom Hmelina

V nedeljo, 15. 2. 2015,
popoldan smo se na
povabilo KD Remšnik
ponovno zbrali na tradicionalnem pležuhanju.
Glede na vremenske
razmere in pomanjkanje
snega smo lokacijo pležuhanja prestavili iz Mivčevega mlina na Mivčev
priključek. Nad priključkom je bilo dovolj snega, da smo lahko izvedli
pležuharske vragolije. Tudi brez pustnih mask ni šlo. Zbralo se je nas kar
nekaj čez dvajset udeležencev in ob koncu ni manjkalo kuhanega vina
ter toplega čaja.
Alfonz Resnik, KD Remšnik

