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MLADI O OKOLJU
V soboto, 23. februarja 2013, smo mladi 
iz Radelj ob Dravi zasadili ideje na lokal-
nem srečanju projekta Mladi o okolju. 
Marenberški mladinski lokalni svet smo v 
sodelovanju z Marenberškim mladinskim 
kulturnim centrom povezali zainteresirane 
mlade in župana Alana Bukovnika z na-
menom vzpostavitve dialoga in povezovanja 
med mladimi in odločevalci v lokalni skup-
nosti. Ugotavljali smo, kakšne so možnosti 
za uresničitev idej in predlogov mladih glede 
izboljšanja položaja na področju okolja in 
trajnostnega razvoja občine. Opozorili smo 
na onesnaženost Drave in njene okolice, 
kjer se še vedno nahajajo ostanki lanske 
poplave. Nadalje smo govorili o povezovanju 
in promociji pridelovalcev hrane v lokalni 
skupnosti, stalni ponudbi domačih pridelkov 
in strmenju k samooskrbi. Dotaknili smo se 
tudi sprehajalnih poti, kjer manjkajo koši in 
vrečke za štirinožne prijatelje. Vse te prob-
leme in rešitve smo predstavili županu Alanu 
Bukovniku in skupaj ugotovili, da so nekateri 
predlogi že v teku.

Projekt Mladi o okolju v sodelovanju z mla-
dinskimi organizacijami ob podpori Nacio-
nalne agencije programa Mladi v akciji in 
Urada RS za mladino izvaja Mladinski svet 
Slovenije. Med novembrom 2012 in aprilom 
2013 prireja 12 lokalnih srečanj po celi Slo-
veniji, s pomočjo lokalnih organizacij, ter s 
tem odpira prostor za dialog med mladimi 
in odločevalci na temo okolja in zdravega 
življenjskega sloga mladih.
Hvala mladim, ki ste prispevali k zasajanju 
idej, in županu Alanu Bukovniku!

Katja Kaiser

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.
Ta 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 od 1 do največ 4 ure dnevno oziroma največ 20 ur 
na teden.
Cena storitve se je ob odobritvi višje subvencije storitve s strani Občine Radlje ob Dravi 
v primerjavi z letom 2012 znižala in tako od 1. 1. 2013 dalje znaša 6,37 EUR/uro za 
uporabnika. 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 e-mail:gpcsd.radlj@gov.si. Lahko pa nas obiščete 
na Mariborski cesti 7, v četrtem nadstropju. 

Mirjana Popijal, CSD Radlje ob Dravi
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POvABIlO k POSReDOvANjU POBUD
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, je pričel v letu 2013 z 
obnovo Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radlje – desni breg. V 
to enoto spadajo, med drugimi, gozdovi v katastrskih občinah Planina, Vuhred in Orlica. 
Lastnike gozdov in zainteresirano javnost vabimo, da posredujete svoje pobude v zvezi z 
gospodarjenjem z gozdovi na območju navedenih katastrskih občin. Pobude je mogoče 
podati v času priprave na obnovo načrta od 1. marca do 31. maja, osebno na sedežu 
Krajevne enote ZGS Radlje, Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi, v času uradnih ur vsak 
ponedeljek in sredo, med 7. in 9. uro. Pobude lahko posredujete tudi po elektronski pošti 
na naslova: KE.Radlje@zgs.gov.si in Branko.Gradisnik@zgs.gov.si na območno enoto Slovenj 
Gradec. Pobude so dobrodošle in doprinesejo k večji kakovosti načrta.

jerneja Čoderl, vodja ke Radlje    
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PASTIRNA
Članica Društva za ohranitev kulturne 
dediščine in umetnosti ima v lasti ročno 
zapisano knjigo  Pastirna. Za razlago 
dragocene knjige se je Društvo obrnilo na 
duhovnika iz Vuhreda dr. Ivana Rojnika, 
ki nam je, kot že mnogokrat, z veseljem 
priskočil na pomoč. Pojasnil je, da gre za 
četrti znani primer priročnika, litografirani 
skript Pastirna, dr. Lovra Vogrina (1809–
1869), ki je prvi slovenski visokošolski 
učbenik na bogoslovnem učilišču v Mariboru. 
Avtorja priročnika je škof Slomšek leta 1861 
imenoval za profesorja pastirne (pastoralne 
teologije) in katehetike. Vogrin je takoj začel 
predavati v domačem slovenskem jeziku, 
kar v tistem času ni bilo nekaj samo po sebi 
umevnega. Drugi predmeti so se predavali v 
latinščini in nemščini. 
Po do sedaj znanih podatkih je ta izvod 
četrti znani primer tega priročnika (prvi se 
nahaja v župnijskem arhivu v Kozjem, drugi 
v škofijskem arhivu v Mariboru, tretji pa naj 
bi bil v župnišču v Slovenj Gradcu). Vsekakor 
gre za dragocen dokument, ki je tesno 
povezan z Visoko bogoslovno šolo, ki jo je 
Slomšek ustanovil leta 1859, torej še isto 
leto, ko je prenesel škofijski sedež v Maribor. 
Zgodovinski pomen ustanove pa je v tem, 
da predstavlja začetek visokega šolstva v 
Mariboru.    
Knjiga je že bila predstavljena na razstavi, ki 
jo je pripravilo Društvo v občini Podvelka, v 
avgustu 2012, ob 700-letnici župnije Brezno, 
900-letnice cerkve in izidu zbornika o Breznu 
in Podvelki. Ogledali so si jo tudi gostje 
Mariborske škofije, a takrat na žalost še nismo 
vedeli, da v rokah držimo neprecenljivo 
vrednost, tako na lokalnem področju, kot na 
področju celotne Slovenije.

Hermina Ropoša

GlASBA v DRUŽINI, 
PRIReDITev OB 
kUlTURNeM PRAzNIkU
Radlje ob Dravi, kraj z bogato naravno, 
zgodovinsko in kulturno dediščino, kraj 
bogat z ljudmi. Glasba v družini – prireditev 
ob kulturnem prazniku nam je približala dva 
domačina, glasbenika, brata in sestro Tadejo 
in Rudija Vulca. Večer je minil ob prijetnem 
pogovoru in glasbi. O Tadeji in Rudiju 
smo izvedeli marsikatero zanimivost iz 
profesionalnega in tudi zasebnega življenja. 
Pogovor so popestrili Mestni pihalni 
orkester z Mažoretno skupino, ŽPZ Dominica 
nova in presenečenje večera pevski zbor sv. 
Mihael. Tadeja in Rudi pa sta pokazala, da se 
znajdeta kot dirigenta orkestra, zborovodja, 
pianistka, fagotist … 
Hvala obiskovalcem, ki nam z velikim 
obiskom dajete elan za delo še naprej, Občini 
Radlje in javnemu zavodu ŠKTM za pomoč 
pri izvedbi prireditve in vsem nastopajočim. 
Seveda pa še enkrat najlepša hvala Tadeji in 
Rudiju, da sta se odzvala našemu vabilu in 
nam vsem polepšala kulturni praznik.

kulturno društvo Radlje

vABljeNI v MAReNBeRŠkI 
MkC RADlje
PeTek, 8. MAReC, OB 18.00
DeklIŠkI PevSkI zBOR in RAzPRODAjNA 
RAzSTvA mladega akademskega slikarja 
Roberta Cagliča. Prireditev ob dnevu žena. 
Dan žena je mednarodni praznik žensk, 
ki ga praznujejo v približno 100 državah. 
Praznujte ga z nami v prijetnem vzdušju 
Marenberškega mladinskega kulturnega 
centra. Žena podpira tri vogale v hiši. 
Vzemite si čas zase, se uredite in si dovolite  
praznovati Vaš praznik.
TORek, 12. MAReC, OB 19.00
zelIŠČARSkI DOGODek Spoznajmo 
zdravilna zeliščna in si ob prijetnem 
druženju izmenjajmo dragocene napotke in 
nasvete za gojenje, nabiranje, shranjevanje 
in pripravljanje zelišč ter zeliščnih izdelkov.  
Poskrbimo, da bodo tudi mlajše generacije 
poznale pomen zelišč in nadaljujmo bogato 
tradicijo iz roda v rod. Delavnico vodi  Jožica 
Okrogelnik.
PeTek, 15. MAReC, OB 20.00
FIlMSkI veČeR. veČeR SlOveNSkeGA 
FIlMA SReČA NA vRvICI Glavni junak 
filma je deček Matic, ki ga ima mama sicer 
rada, a kaj, ko ima preveč opravkov sama 
s seboj in s svojim delom v službi. Matičev 
oče pa je službeno v Libiji. Razumljivo je, da 
njegov najboljši prijatelj postane Rok, fant 
njegovih let. Nenadoma pa se Matičevo 
življenje spremeni. Filmarji ga povabijo k 
sodelovanju, postane glavni junak filma. Ob 
njem je pes, velik in črn – novo fundlandec, 
pa še Milena, deklica njegovih let. Matic se 
med snemanjem filma močno naveže na psa 
in filmarji mu ga ob koncu podarijo. Kam s 
psom v betonskem naselju?
SOBOTA, 16. MAReC, OB 21.00
GlASBeNI veČeR z ANSAMBlOM HOPlA 
Ansambel HOPLA prihaja iz naših domačih 
krajev. So mladi ambiciozni glasbeniki, ki 
glasbo ne le igrajo, ampak jo živijo in jo 
poskušajo približati ljudem. 

vABIlO
Društvo podeželske mladine Dravske doline 

vabi na občni zbor, ki bo v soboto, 16. 
marca 2013, ob 19.00 pri gostišču  Erjavec.

Prijave se zbirajo do torka, 12. 3., na 
telefonski številki 031 701 514 (Jani) 

S seboj prinesite veliko dobre volje, saj 
bomo po uradnem delu večer zaključili z 

ansamblom Poskok.

 Dr. Ivan Rojnik Prva stran zapisa 
iz Pastirne

vABIlO
Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v četrtek, 
14. marca 2013, ob 19. uri na literarni 
večer in srečanje s pesnikom in pisateljem 
CIRIlOM zlOBCeM. Prireditev in pogovor 
bo vodila veronika Mravljak Andoljšek.
Na tokratnem srečanju se bomo osredotočili 
na njegovo najnovejšo knjigo Trn ali radost 
v srcu in dogodke, ki so zaznamovali 
pesnikovo življenje in delo;. življenje, ki 
je prineslo dva najkrutejša udarca in delo, 
torej poezija, skozi katero si je pesik ublažil 
ubijalsko bolečino in se preko nje povezoval 
z bralci, katerim njegova poezija vrača 
upanje  in vero v življenje. v torek, 12. 3. 2013, ob 19. uri bo začetek 

programa RAzGIBAjMO ŽIvljeNje 
z UČeNjeM. Delavnice v okviru tega 
program se bodo izvajala v prostorih 
MkC Radlje.
Nosilec in organizator izvedbe programa 
je MOCIS, center za izobraževanj odraslih 
Slovenj Gradec, v soorganizatorstvu z 
Javnim zavodom ŠKTM Radlje ob Dravi. 
Program je sofinanciran s strani MIZKŠ in 
ESS. 


