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WIFI4EU

•

Občina Radlje ob Dravi je bila uspešna na razpisu WiFi4EU, ki je
Evropski projekt in temelji na tem, da bi se v vsaki evropski vasi do
leta 2020 zagotovil javni, hiter in brezplačen dostop do internetne
povezave na javnih površinah. Občina Radlje ob Dravi je prejela
vavčer v višini 15.000 EUR in ga je porabila za nakup in namestitev
opreme, sama pa krije stroške povezljivosti (internetna naročnina)
in vzdrževanje opreme za brezplačno in visokokakovostno
brezžično internetno povezljivost. Projekt je bil v mesecu maju
uspešno zaključen. Brezžično omrežje je vzpostavljeno na območju
Vodnega parka, v Mladinskem hotelu, Mladinskem kulturnem
centru, v objektu na Mariborski 7 (Upravna stavba v Radljah ob
Dravi) in centru Radelj z avtobusno postajo.
Veliko užitkov ob uporabi nove pridobitve v naši občini.
Občina Radlje ob Dravi

•

Pri posegu v makadamsko vozišče je treba le-to izvesti na
zadostni globini in položeno v zaščitni cevi oziroma izvesti
tehnično pravilno.
Pri posegih na kmetijskih zemljiščih je treba polagati v
zadostni globini in tehnično pravilno.

Projekt se bo nadaljeval, ko bo Telekom Slovenije sprejel pogoje, ki
jih je določila občina Radlje ob Dravi, da je treba na že asfaltiranih
cestah, ki so v dobrem stanju, po položitvi kabla zagotoviti asfaltiranje
celotnega cestišča.
Občina Radlje ob Dravi

AKTIVNOSTI NA PODROČJU RANLJIVIH CILJNIH
SKUPIN
Danes vam predstavljamo program s področja dviga kakovosti
življenja ranljivih skupin v naši občini, ki ga v naši občini izvaja
SOCIALNO PODJETJE SLOKVA.
Socialna aktivacija – Kaj je to?
Programi socialne aktivacije so del pilotnega projekta Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in so
sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada.
Program socialne aktivacije teče že od leta 2017 z namenom
opolnomočenja ranljivih oseb, osvajanja novih in nadgradnje
njihovih obstoječih kompetenc ter omogočanja ponovne
vključenosti v družbo preko različnih družbenih aktivnosti.
Ob tem pa si prizadeva čim več oseb pripeljati bližje trgu dela
ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

POLAGANJE OPTIKE V OBČINI RADLJE OB
DRAVI
Jeseni 2019 je izvajalec GVO, gradnja in vzdrževanje
telekomunikacijskih omrežij, d. o. o., začel izgradnjo
širokopasovnega omrežja na območju Vuhreda in Radelj ob
Dravi. V prvi fazi je bil optični kabel položen na Maistrovi, Lackovi,
Šarhovi, Vrtni, Obrtniški ulici in pod Perkolico ter v delu Vuhreda.
V letošnjem letu je plan, da se optika položi tudi v preostalem
delu Radelj ob Dravi in Vuhreda. Občina Radlje ob Dravi je
izdala projektne pogoje, pod katerimi se dovolijo posegi v
kategorizirane občinske ceste.
Ti pogoji so:
• Pri posegu na mestu, kjer je asfaltno cestno telo, se mora
le-ta izvesti tako, da se zagotovi celotna preplastitev ceste
vključno z muldo v dolžini posega, ne glede na širino izkopa.
• V primeru posega v pločnik se mora zagotoviti asfaltiranje
celotnega pločnika.
• V primeru posega v bankino ceste je treba zagotoviti
zadostno trdnost.

Zakaj je njihov projekt poseben?
V Zavodu Slokva verjamejo, da vsakdo v sebi skriva nekaj
posebnega, nekaj več – potencial, ki ga lahko razvije in uporabi v
svoje dobro ter v dobro družbe kot celote. Ko posameznik najde
svoj potencial in ga poveže s svojimi željami, je njegova delovna
produktivnost večja kot sicer.
S projektom »Izkoristi svoj potencial« stremijo k temu, da s
skupinskim delom in posluhom za potrebe posameznika ter
nudenjem strokovnega znanja na področjih osebnostnega in
kariernega razvoja pri vključenih uporabnikih prepoznajo (skriti?)
potencial, jih opolnomočijo, da bodo v življenju samostojnejši in
samoiniciativnejši ter jih približamo zaposlitvi.
Cilji
Specifični cilj projekta je opolnomočenje ciljne skupine za
približevanje trgu dela.
To pomeni, da bodo udeleženci prek predavanj, delavnic in
sodelovanja z lokalnim okoljem:
•
•
•
•
•

pilili komunikacijske veščine,
spoznavali pomen funkcionalnega izražanja in
spoprijemanja s čustvi,
usvojili strategije za uspešno reševanje konfliktov,
nadgrajevali računalniška in druga znanja,
prepoznavali svoja močna področja ter premoščali ovire
na poti do zastavljenih ciljev,
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•
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širili socialno mrežo,
razvijali socialne veščine in spretnosti,
pridobivali praktične izkušnje na trgu dela,
iz sebe in lastnih izkušenj, opremljeni z novimi znanji
in podporo, črpali moč za aktiven pristop k soočanju s
trenutno življenjsko situacijo.

Kdo se lahko vključi?
Ciljna skupina so polnoletne osebe s slovenskim
državljanstvom ali dovoljenjem za stalno bivanje IN so:
• prejemniki denarne socialne pomoči ali
• na podlagi ZUTD vpisani v evidenco brezposelnih
oseb ali
• na podlagi ZUTD vpisani v evidenco začasno
nezaposljivih oseb ali
• neaktivne osebe s kompleksno socialno
problematiko.
Trajanje programa

Trajanje enega programa je 6 mesecev. V projektnem obdobju
2019–2022 se bo izvedlo pet programov socialne aktivacije,
z vključitvijo 150 oseb iz ciljne skupine (15 oseb/izvedbo na
lokaciji).

Lokacija izvajanja programa
Projekt se izvaja na dveh lokacijah:
•
•
•

SLOVENJ GRADEC (Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec)
RADLJE OB DRAVI (Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi)
za občine: Dravograd, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju,
Radlje ob Dravi in Podvelka

Ugodnosti za udeležence
•
•
•

prostovoljna vključitev v program
vključena oseba ne izgubi statusa, ki ga je imela pred
vključitvijo v program
tedensko izplačilo denarne nagrade, stroškov prevoza in
stroškov za prehrano

Vir: https://slokva.si/projekti/socialna-aktivacija/

POSLOVIL SE JE LENCI – NAJSTAREJŠI
HMELJARSKI STAREŠINA
Tako se je v jutro oglasila vest
o odhajanju spoštovanega g.
Lovrenca Onuka. Je res, da prav
vsi potujemo po svoji poti, od
začetka tja do zaključka, po
zakonih minljivosti. Vsak drugače
in po svoje se zaznamuje z
dejanji in lastnostmi v čas.
Skromno, delovno, uspešno,
vselej vztrajno je zaznamoval
svoje bogate, tako drobne korake
skozi svoj čas naš spoštovani
gospod Lovrenc. Iz rodnega
doma, kmetije na Sv. Treh Kraljih,
kjer še danes gospodari kleni rod Pušejevih, se je podal v življenje
in pisanje svoje bogate zgodbe. Ovinki časa so ga zaznamovali z
delom, iskanjem novih spoznanj in uspehov, skozi krutost vojne,
vendar vselej obrnjen z optimizmom in realnostjo v prihodnost.
Verjel je vselej v tisto trohico dobrega in pravega, samo izbire
ob potrpežljivosti je moralo biti dovolj. Le kdo ni poznal njegove
natančnosti, skromnosti in varčnosti pri opravljanju svoje službe
tam na Kmetijskem posestvu in tudi v krogu svoje družine, ob
svoji Tiniki in treh sinovih v urejenem domu, naslonjenem v hrib,
kjer pelje pot tja gor k njegovim koreninam, o katerih je tako rad
pripovedoval. Svoje lastnosti je raztrosil ob vsakem svojem delu
in prejetih nalogah tudi v svoj kraj. Nepogrešljiv je bil ob vsakih
novih izbirah vodstev na volitvah v našem kraju, dosleden in
pošten ter spoštovan. Tako skromno neviden, vendar pomembno
zaznamovan kot viden občan, ki je znal razumeti čas in naloge,
vendar vselej v znamenju dela in napredka. Ta naš Lovrenc je
bil veliko več! Bil je prijatelj skozi leta, dobrote in pozornosti in
sorodne duše nikoli ni pozabil in bil je nadvse ponosen na vse
dane naloge, ki so mu bile vselej v čast. Njegova častna vloga, ki
mu je bila dodeljena med radeljskimi hmeljarji in člani Turističnega
društva Radlje, mu je pomenila veliko. Zapisal se je v zgodbo
hmeljarstva v Radljah in nekdanjem Marenbergu dolgo 117 let.
Ponosen Hmeljarski starešina je sprejel vlogo s svojo Hmeljarsko
princeso Barbaro leta 2003. Vsako leto je njegova prisotnost
zaznamovala skupno prireditev v občini ob Hmeljarskem likofu ter
tudi ob Dnevu hmeljarjev v Savinjski dolini.
Ni bilo ovire, ki bi ga zadržala ob opravljanju te, zanj tako
pomembne naloge.
Da, vsako leto je bil naš najstarejši starešina del našega društva,
del velike bratovščine hmeljarjev. Skovalo se je prijateljstvo in
spoštovanje ter povezanost tudi zavoljo pomembnosti vloge,
ki jo je g. Lovrenc nosil in čutil v sebi. Njegova dobra volja,
hudomušnost in drobnost pojave, njegova moč bogatih let so
povezovale nas, ki smo ga nadvse radi imeli v svoji sredi.
Tako se je množica korakov, toliko postorjenega, toplih misli,
hvaležnih srečanj in sodoživljanja pretopilo v neštete spomine.
Hvaležni in ponosni se jih bomo spominjali, obujali toplino
skupnih trenutkov ob novih poslanstvih društva, v katerega je
posejal tudi delček sebe kot najstarejši Hmeljarski starešina.
Hvala, gospod Lovrenc, za vse podarjeno in tudi globoko
prijateljstvo.
Turistično društvo Radlje, predsednica Antonija Račnik

