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Poštnina plačana pri
Občini Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi
Sestanek s predsednico
in predsedniki
Krajevnih skupnostih

V sredo, 7. 12. 2011, so se na povabilo
župana Alana Bukovnika sestali predstavniki Krajevnih skupnostih, in sicer predsednica KS Vuhred, ga. Metka Erjavec, predsednik KS Radlje ob Dravi g. Anton Vodušek,
predsednik KS Remšnik g. Boris Gašper
in predsednik KS Sv. Anton na Pohorju g.
Branko Kanop. Namen sestanka je bila
predstavitev programov investicij ter razvoj
Krajevnih skupnostih, ki bodo bremenile
proračun v letu 2012. Župan je poudaril,
da je sodelovanje s Krajevnimi skupnostmi
velikega pomena, saj le s skupnimi močni
lahko dosežemo zastavljene cilje.
Občina Radlje ob Dravi

OGLED MOSTU

Četrtek, 8. 12. 2011, sončen in nekoliko
pretopel zimski dan je bil kot naročen za
ogled mostu čez Dravo s čolnom.
Firma VTB Systems iz Thalgau Avstrija
je naročila ogled prednapetih kablov na
obstoječem mostu skupaj s projektantom g. prof. Vukašinom Ačanskim iz Biroja za projektiranje Gradis Maribor.
Boštjan je goste popeljal po mirni,
veličastni Dravi. Most čez reko Dravo je
namreč prvi prednapeti armirani betonski most v Sloveniji, ki je bil zgrajen leta
1956.
V prihodnjih letih naj bi most čez Dravo
in železniški most dobila novo podobo.
Gostje iz Avstrije so bili nad vožnjo in
ogledom našega kraja navdušeni.
Predsednica KS Vuhred,
Metka Erjavec

pripravljati darila.
O tem smo vam v recitacijah in pesmicah pripovedovali in prepevali otroci iz
vrtca Radlje in vam pripravili prijetno
predpraznično doživetje v Zimski vasi.
Vrtec Radlje

Javni zavod ŠKTM
Radlje ob Dravi
pripravlja strategijo
zavoda

K sodelovanju vabi vse občanke in
občane, da sooblikujejo strategijo. Na
spletni strani zavoda www.sktmradlje.si
in občine www.obcina-radlje.si so objavljene ankete s področja športa, kulture,
turizma in mladine.
K uporabni strategiji bodo veliko pripomogle tudi vaše pobude, zato vas vabimo, da izpolnite ankete ali vsaj katero
izmed njih in jih posredujete zavodu v
elektronski ali papirni obliki. Ankete so
anonimne, če pa želite lahko svoje ime
tudi napišete.

Direktor Milan Šarman

2. PREDSTAVA ZA OTROŠKI
ABONMA IN IZVEN
17.12.2011, SOBOTA OB 17. URI SALON ARS,
KULTURNI DOM RADLJE
BOŽIČNI KOLAČEK Z NAPAKO PRAVLJIČARNA
Trajanje predstave: 35 minut.
Primerno za otroke vseh starosti
Bližal se je Božič. Snežna preproga je belo
barvala majhne ljubke hišice, trg in košate
smreke v gozdu na robu vasi. Izza zlatih okenskih linic majhne pekarne je uhajal sladek
vonj jabolk, cimeta in vanilije …Vse je bilo
mirno in spokojno. A le dotlej, ko se je med
sladek vonj pomešal obupan vzklik glavnega
Božičkovega peka »O, ne! Kako se mi je lahko
tako ponesrečil?« Dovolite svojim najmlajšim,
da pokukajo za zidove skrivnostne Božičkove
pekarne ter spoznajo čudovito in ganljivo
zgodbo o božičnem kolačku z napako.
Karte na voljo uro pred predstavo na blagajni
Kulturnega doma Radlje. Informacije Petra
040 741 242. Organizira Kulturno društvo
Radlje, vabljeni.

OTROCI VRTCA RADLJE
V ZIMSKI VASI

Čeprav nam zima že počasi trka na vrata, sneg še ni pobelil hribov in dolin in
za vasjo še ne stoji snežak. Le lačni in
premraženi ptički iščejo hrano. Toda,
pridni palčki že pomagajo dedku Mrazu

Sodelovanje ŠKTM
Radlje ob Dravi s ŠIM
Ljutomer

Povabilu direktorja Javnega zavoda za
šport, izobraževanje odraslih in mladino
Ljutomer, Branka Žnidariča, sva se odzvala s strokovnim sodelavcem Gregorjem
Likarjem in v torek 22. novembra obiskala Ljutomer. Z gostiteljem smo se pogovarjali o delovanju zavodov, možnostih
sodelovanja, problemih in načinih
reševanja le teh. Skupaj smo si ogledali
njihovo športno infrastrukturo, ki zajema dve športni dvorani, letno kopališče
in nogometni stadion. Gostitelj nama je
posredoval veliko koristnih informacij o
delovanju njihovega zavoda ter uporabnih napotkov s področja športa, saj ima
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na tem področju kot dolgoletni sekretar
Športne zveze Ljutomer in podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenja športnih zvez, veliko izkušenj.
Povabilu na obisk v Radlje ob Dravi se je z
veseljem odzval in v torek 29. novembra
smo mu pokazali naše objekte, s katerimi
upravljamo ali bomo v bližnji prihodnosti: Mladinski kulturni center s hotelom,
Športno hišo, Športni stadion in Naravno
kopališče Reš v izgradnji.
Nad videnim je bil navdušen, opozoril pa
nas je na pasti, ki se skrivajo pri upravljanju s tako obsežno infrastrukturo, še
posebej v časih, ko smo izredno omejeni
z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
»Vsekakor je vlaganje v gradnjo športne
infrastrukture nepogrešljiv sestavni del
razvoja športa, vendar ob tem investitorji nikakor ne smejo pozabiti, da je
potrebno pridobljeno infrastrukturo
upravljati in sprotno vzdrževati ter, kar
je najpomembnejše, »napolniti« z vsebinami. Kaj hitro se namreč lahko pripeti, da bodo na račun (pre)obsežne
infrastrukture postali podhranjeni letni
programi, ki objekte posredno ohranjajo
žive. Vsekakor je potrebna nenehna pozornost lastnikov, upravljavcev in koristnikov športnih in drugih objektov, da do
tega ne pride. Pri tem ima vsak segment
zainteresirane javnosti svojo vlogo, ki je
ključnega pomena za preživetje objekta,
dejavnosti in podlaga nadaljnjega razvoja,« je povedal Žnidarič.

Direktor Milan Šarman

OSNOVNE
INFORMACIJE GLEDE
UVELJAVLJANJA PRAVIC
IZ JAVNIH SREDSTEV

S 1.1.2012 stopi v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Po novem
se vse pravice iz javnih sredstev (otroški
dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, subvencije…) uveljavljajo pri centru za socialno delo (CSD) in ne več na primer v
šoli, pri prevozniku oziroma pri občini.
V tem prispevku želimo bralcem posredovati osnovne informacije ter bistvene
novosti, ki jih prinaša ta zakon.
Pravice iz javnih sredstev so:
Denarni prejemki: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, država štipendija.
Subvencije in znižana plačila: znižano
plačilo vrtca, dodatna subvencija malice
za učence in dijake, subvencija kosila za
učence, subvencija prevozov za dijake
in študente, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, prispevek k plačilu
družinskega pomočnika, subvencija
najemnine,pravica do kritja razlike do
polne vrednosti zdravstvenih storitev
(dodatno zdravstveno zavarovanje),
pravica do plačila prispevka za obvezno
zdravstveno zavarovanje (dopolnilno
zdravstveno zavarovanje).
Vsi starši, ki želijo uveljavljati pravico do
znižanega plačila vrtca morajo vlogo oddati do 31. 12. 2011, na CSD Radlje ob
Dravi.
Otroški dodatek po novem zakonu pripada otrokom mlajšim od 18 let, torej
polnoletni otroci do otroškega dodatka
niso več upravičeni.
Državna štipendija pripada dijakom,
študentom, ki so starejši od 18 let in so
državljani RS. Tuji državljani po novem
zakonu niso več upravičeni do državne
štipendije.
Upravičenci do varstvenega dodatka po
novi zakonodaji ne rabijo storiti nič (npr.
oddati nove vloge), razen v primeru, če
ne želijo več prejemati varstvenega dodatka.
Upravičenost po novem zakonu do varst-

venega dodatka, bodo strokovni delavci
na CSD preverjali do meseca marca.
V kolikor upravičenci, ki že prejemajo
varstveni dodatek, ne želijo več prejemati tega socialnega transferja, morajo podati pisno izjavo na Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) Ravne
na Koroškem. To morajo storiti do konca
meseca decembra (do 31. 12. 2011).
V primeru, da bo upravičenec do
varstvenega dodatka želel še naprej
prejemati varstveni dodatek
in je
lastnik nepremičnine, te v času prejemanja varstvenega dodatka ne sme odtujiti (prodati, podariti …) ali obremeniti.
Varstveni dodatek je prejemek (poleg denarne socialne pomoči), ki se upošteva
pri dedovanju po osebi, ki ga je prejemala. To pomeni, da se višina premoženja,
ki se deduje, zmanjša za višino prejetega
varstvenega dodatka; če pa dediči prejeto pomoč vrnejo, dedujejo celotno
premoženje.
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev je enotna in jo lahko kupite v
papirnicah, knjigarnah, najdete jih tudi
na spletnih straneh Ministrstva za delo,
družine in socialne zadeve.
CSD Radlje ob Dravi,
Ana Kukovič

Božično-rusalkastični večer z
RUSALKAMI
Nina Gracej
Kerstin Vuga
Sara Praper
Urška Pečonik
VLJUDNO VABLJENI na večer, ko boste
z nami občudovali svet, prižigali luči v
temi, se podali na
pot v raj, leteli do lune, sedeli na
saneh, ki jih bo
vlekel jelenček Rudolf in sanjali o
belem božiču ...
Gostje: KVARTET FLAVT
Nedelja, 18.12.2011
ob 19.00 uri
Salon ARS, Radlje ob Dravi.
JSKD Radlje ob Dravi

