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V sredo, 5. novembra 2014, je v 
prostorih Mladinskega kulturnega 
centra (v kletnih prostorih) Radlje ob 
Dravi, na Mariborski cesti 8, potekalo 
izobraževanje Zavoda Zadihaj, Inštituta 
za trajnostni promet in prijazne energije, 
Maribor ter CareDesign-a in Sistemov 
povezovanja, d. o. o., Škofja Loka.

Zavod Zadihaj je predstavil 
električni avto in njegove značilnosti 
prostoferjem, ki bodo delovali na 
območju Občine Radlje ob Dravi. 
Predstavil je načine, kako prostoferji 
odreagirajo v določenih situacijah. Na 
koncu izobraževanja so prostoferji tudi 
sami poskusili vožnjo z električnim 
avtom. To teoretično in praktično 
izobraževanje prostoferjev je bilo zelo 
pomembno, kajti s situacijami bodo 
soočeni, ko bodo prevažali občane 
Občine Radlje ob Dravi po območju 
»bivše« Občine Radlje ob Dravi. 

Prostofer je oseba, ki prostovoljno 
vstopi v mrežo Matija in prevaža 
starejše, ki tega več ne zmorejo. 
Prevzame vožnjo, ko je poklican s 
strani Mreže Matija, v kolikor ima 
takrat čas. V kolikor je občan Občine 
Radlje ob Dravi zainteresiran, da 
tudi sam postane prostofer, se lahko 
vključi v mrežo preko klica na 080 10 
10 in pove, da je pripravljen, kadar 
ima čas, voziti z električnim vozilom 
Občine Radlje ob Dravi. 

Radlje ob Dravi

Starostnik, ki je občan Občine 
Radlje ob Dravi in potrebuje 
prevoz, zavrti številko 080 10 
10 (brezplačna številka) Mreže 
Matija. Zaposlenemu na mreži 
pove, kam in kdaj potrebuje 
prevoz. Mreža Matija kontaktira 
prostoferja v Radljah ob Dravi in se 
z njim dogovori za prevoz, prav tako 
rezervira električno vozilo na Občini 
Radlje ob Dravi. Ko je to urejeno, 
Mreža Matija pokliče starostnika 
in prostoferja, da je vse urejeno in 
še enkrat preveri podatke (termin 
prevoza, lokacije, telefonske 
kontakte). Prostofer prevzame 
vozilo na Občini Radlje ob Dravi, 
opravi prevoz in vrne vozilo.

Zelo pomembno za prostoferje je, 
da ob vrnitvi avtomobila Občini 
Radlje ob Dravi, po opravljenem 
prevozu starostnika, avto priklopijo 
na polnilnico. To naredijo tako, da 
vklopijo kabel v polnilnico in na 
občino oddajo dokumentacijo ter 
ključe. 

Podjetje CareDesign je predstavilo 
Mrežo Matija prostoferjem in 
Županovemu svetu Starosti prijazne 
Občine Radlje ob Dravi. S klicem 
na telefonsko številko 080 10 10 
se lahko namreč na enem mestu 
dostopa do številnih informacij ter 
tudi naroča blago in storitve. Številka 
je univerzalna in torej zraven naročila 
prostoferja omogoča tudi odgovore 
in pomoč pri številnih zagatah 
in problemih. Uporaba mreže je 
brezplačna in prinaša možnosti 
za bolj brezskrbno, samostojno 
in vitalno življenje ter podaljšuje 

bivanje v domačem okolju, hkrati 
pa prinaša tudi prihranke. Temeljni 
sklopi mreže so:
- Informacije in povezovanje za 

večjo socialno varnost (informacije 
o zdravstvenih ustanovah, čakalne 
vrste pri specialistih, medicinsko-
tehnični pripomočki, zdravilišča, 
domovi za starejše, socialne 
pravice, humanitarna pomoč, 
aktivnosti in dogodki);

- Storitve za oskrbo in pomoč v 
gospodinjstvu (seznami izvajalcev 
pomoči na domu, pomoč pri 
organizaciji plačljivih storitev na 
domu, čiščenje, organiziranje 
prevozov, pranje, likanje);

- Zdravstvene storitve in osebna 
pomoč (organiziranje zdravstvenih 
storitev, naročanje pri zdravniku, 
nega na domu, telealarm in 
telemedicina, fizioterapija, 
naročanje in izposoja medicinsko-
tehničnih pripomočkov in 
pripomočkov za nego na domu, 
dnevno varstvo, institucionalno 
varstvo);

- Vzdrževanje in prilagoditve doma 
(adaptacije bivalnega okolja, 
obrtniška in vzdrževalna dela, 
gospodinjski aparati, pohištvo, 
servis in dobava gospodinjskih 
aparatov, svetovanje in 
posredovanje v nepremičninskih 
zadevah).

Na številko lahko pokličejo tudi 
otroci staršev, kadar so v službi, na 
poti ali pa v situaciji, ko je nemogoče 
v trenutku pomagati staršu, ki je 
doma v zagati, in Mreža Matija bo 
poskrbela za problematiko. 

Prav tako pozivamo vsa podjetja in 
obrtnike z območja Občine Radlje ob 
Dravi, da se pridružijo Mreži Matija. 
To storijo s klicem na številko 080 
10 10, kjer povedo, kakšne storitve 
oz. blago lahko zagotavljajo in mreža 
jih po plačilu simbolične članarine 
vnese v sistem. Ta korak posledično 
pomeni, da ko bo starostnik Občine 
Radlje ob Dravi poklical 080 10 10 
(Mrežo Matija) in na primer prosil za 
popravilo neke cevi, bo Mreža Matija 
najbližjega včlanjenega obrtnika, 
ki se s tem ukvarja, posredovala 
starostniku, ki se bo z izvajalcem 
dela dogovoril o popravilu. Mreža 
Matija bo po končanem popravilu 
kontaktirala starostnika in vprašala, 
kako je bil zadovoljen z obrtnikom. Na 
takšen način bo Mreža Matija zbirala 
reference o vključenih obrtnikih in 
drugih gospodarskih subjektih ter 
starostnikom svetovala. 

Telefonska številka 080 10 10 – na 
enem mestu do številnih odgovorov: 
Koliko časa moram čakati na pregled 
pri specialistu? Kdo me lahko pelje 
na pregled k zdravniku? Kdo mi lahko 
pomaga pri vsakdanjih opravilih? 
Iščem mojstra za hišna popravila ... In 
še mnogo več.

Občina Radlje ob Dravi

VABILO
V okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto vas vabimo na ogled lutkovne igre 
Zvezdica Zaspanka. Predstava bo v petek, 28. novembra 2014, ob 17. uri v kinodvorani Radlje. 

Vzgojiteljice vrtca Vuhred

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



DOGAJANJE V MARENBERšKEM MLADINSKEM  
KuLTuRNEM cENTRu RADLJE OB DRAVI
DATuM DELAVNIcA uRA
ČETRTEK, 13. 11. 2014 KRIŽANJE MNENJ – PREDSODKI 17.00
PETEK, 14. 11. 2014 PLETEMO NOGAVIcE – Tečaj bo vodila Tončka Račnik, priporočamo pet pletilk številka 3 in ustrezno volno ter veliko dobre 

volje. TEČAJ JE BREZPLAČEN!
17.00

PETEK, 14. 11. 2014 uVOD V GRAFIČNO OBLIKOVANJE – Delavnico bo vodil Žiga Hitl. Prijave zbiramo do zasedbe mest, in sicer na telefonski 
številki 041 462 837 (Žiga).

18.00

PETEK, 14. 11. 2014 VEČER KARAOK 20.00
SOBOTA, 15. 11. 2014 MISELNA IGRA: IME – PRIIMEK – ŽIVAL – RASTLINA … 18.00
NEDELJA, 16. 11. 2014 FILMSKO DRuŽENJE 16.00
PONEDELJEK, 17. 11. 2014 IZDELAVA ADVENTNEGA VENČKA 9.00 
PONEDELJEK, 17. 11. 2014 IZDELAVA VOšČILNIc 17.00
TOREK, 18. 11. 2014 IZDELAVA MASAŽNEGA OLJA 9.30 / 17.00
SREDA, 19. 11. 2014 KuHARSKA DELAVNIcA – BOGuETTE 9.00 / 17.00
ČETRTEK, 20. 11. 2014 IZDELAVA ADVENTNEGA VENČKA 9.00
ČETRTEK, 20. 11. 2014 KRIŽANJE MNENJ – DISKRIMINAcIJA IN MARGINALNE SKuPINE 17.00
ČETRTEK, 20. 11. 2014 IZDELAVA VOšČILNIc 17.00

Vljudno vabljeni v četrtek,  
13. novembra 2014, ob 18. uri v knjižnico 

Radlje na predstavitev knjige ZAMOLČANA 
SKRIVNOST ALOJE ARBOREScENS. 

Predstavitev bo v prvi meri namenjena rastlini, 
njeni vzgoji in uporabi v vsakdanjem življenju. 
Beseda bo tekla tudi o knjigi, ki je bila do danes 
prodana v nekaj manj kot 1.000 izvodih. V njej 
boste lahko našli informacije, ki bi jih moral 
vedeti vsak, ki razmišlja, da bi se lotil uživanja 
aloje arborescens.

TEČAJ PLETENJA  
V MMKc-ju
V petek, 14. novembra 2014, vas ob 17. uri vabimo 
v prostore MMKC-ja na uvodni sestanek za tečaj 
pletenja, ki ga bo vodila gospa Tončka Račnik. 
Za prijave in dodatne informacije smo vam na voljo 
na številki 040 852 287 (Dominika).
Vabljeni vsi, ki želite obnoviti znanje ali pa se naučiti 
pletenja.

BLOGERJI, pisci internetnih člankov, so lahko tudi odlični popotniški 
svetovalci: Svetovno znan popotniški  bloger  v Radljah
Big Blog Exchange 2014 – 6-tedenska tekma 
najboljših blogerjev na svetu. Rezultat – izbor 16 
najboljših blogerjev izmed vseh 633, med katerimi 
je bil tudi Slovenec Mitja Melanšek, Velenjčan, 
sicer radeljskih korenin. Nagrada – 10-dnevna 
izmenjava z Avstralcem Jono Cusakom. Ker se Mitja 
trenutno potepa po Mjanmaru, ga je v Avstraliji na 
zamenjavi zastopala malo slabše uvrščena Nina 
Kogej, Jono pa se je med svojim potepanjem po 
Sloveniji ustavil tudi v Radljah. 
Večer je preživel v družbi naših fantov na Starem 
gradu ter si ogledal del nogometne tekme med 
Kloštrom in Ludo društvom. Zjutraj se je odpravil na 
ogled Vodnega parka in čolnarski potep po Dravi s 

Čolnarskim društvom Skala, nato pa odpotoval 
v Maribor na tiskovno konferenco. Njegov 
blog s potepanja v Radljah z naslovom  Nazaj 
k mladosti v Mladinskem hotelu (Returning 
the »Youth« to Youth hostel)  si lahko v času 
blogerske izmenjave preberete na spletni 
povezavi www.nina-travels.com. Jonov blog 
pa sicer  najdete na www.seesomething.com.
au. Da so Radlje nanj naredile poseben vtis 
nakazuje tudi to, da je s svojega prvega dela 
potepanja po Izoli, Bledu in Bohinju napisal en 
skupni blog, Radljam pa je posvetil posebnega, 
samostojnega. 

Sara Berglez Zajec, JZ šKTM

DOŽIVETJE GOZDA S ČLANIcAMI DRušTVA 
KMEČKIH ŽENA S SV. ANTONA 
Kmečke žene so povezane z gozdom kot s 
pomembnim delom svojih domačij in kot z 
oblikovalcem življenjskega okolja. Pobuda, da 
skupaj pogledamo nekatere od zanimivosti gozdov 
Pahernikove ustanove v Hudem Kotu, je bila dobro 
sprejeta. 
Najprej smo se zapeljale do cerkve Sv. Bolfenka. 
Poleg vsega zanimivega, kar smo ob prijaznem 
sodelovanju Marice Ramšak videle, smo s stojišča 
ob bolfenški lipi občudovale razgled proti rodnemu 
Antonu s cerkvijo na hribu. V nadaljevanju 
druženja je bila naša pozornost namenjena gozdu, 
drevesu in kamnu. Kamen, izklesan v spomenik, 
pripoveduje svojo zgodbo in oživi, ko smo seznanjeni 
z njegovo simbolno sporočilnostjo. Ko smo prišle 
do Pahernikove smreke, smo jo najprej navdušeno 
izmerile z objemi rok. Izjemno drevo nas je 
vzpodbudilo, da smo pripovedovale o svojih drevesih. 
Udeleženke ogleda so me kot sokrajanko in gozdarko 
presenetile s pripovedmi o svojem gozdu, o svojih 
drevesih, ki jih zelo dobro poznajo. Na Samčevem 
smo ob spomeniku Franju Paherniku ogled gozdov 
Pahernikove ustanove zaključile. Ugotavljale smo, 
da smo videle lepe sestoje. Antončanke so se 
spraševale, kaj bodo načrtovani povečani etati 

prinesli tem gozdovom. Povedale so, da želijo v 
svojih gozdovih tudi v prihodnje zmerno sekati. 
Lepo se je bilo družiti s članicami društva s Sv. 
Antona. O gozdu veliko razmišljajo, veliko vedo, 
ni jim vseeno, kaj se z gozdovi dogaja, aktivno 
so vključene v gospodarjenje z gozdom na 
svojih kmetijah. Doživetje tega dne je potrdilo, 
da o odnosu žensk do gozda premalo vemo. 
Gozdarsko obarvana druženja bomo nadaljevale 
z delom v študijskem krožku Ženske in gozd. 

Jerneja Čoderl, gozdarka in članica društva

 


