
Novičke Občine Radlje ob Dravi • št. 42 • november 2016

3

3

1

2

ZBOR OBČANOV
Na podlagi 79. člena Statuta Občine Radlje 
ob Dravi (MUV št. 25/06, 20/15) vas ŽUPAN 
OBČINE RADLJE OB DRAVI VABI na ZBORE 
OBČANOV, ki bodo potekali po naslednjem 
razporedu:
• četrtek, 17. november 2016, ob 19. uri, 

REMŠNIK, dvorana na Remšniku,
• ponedeljek, 21. november 2016, ob 19. 

uri, ZG. VIŽINGA, Ribiški dom Radlje ob 
Dravi,

• torek, 22. november 2016, ob 19. uri, 
SV. ANTON NA POHORJU, dvorana KS,

• sreda, 23. november 2016, ob 19. uri, 
VUHRED, večnamenska dvorana,

• petek, 25. november 2016, ob 19. uri, 
SV. TRIJE KRALJI, kmetija Pernat, 

• ponedeljek, 28. november 2016, ob 19. 
uri, RADLJE OB DRAVI, dvorana MKC,

• torek, 29. november 2016, ob 19. uri, 
VAS, gostilna pri Erjavcu.

Predlog dnevnega reda zbora občanov:
• seznanitev z aktualnimi zadevami v obči-

ni in ostala problematika.

V primeru spremembe termina zbora obča-
nov vas bomo pravočasno obvestili.
VLJUDNO VABLJENI!

Župan Občine Radlje ob Dravi
Mag. Alan BUKOVNIK

PROGRAMI JAVNIH 
DEL ZA LETO 2017

V začetku novembra 2016 je Zavod RS za za-
poslovanje objavil Javno povabilo za izbor pro-
gramov javnih del za leto 2017. 

Iz tabele je razvidno, katerim javnim zavodom 
in ostalim institucijam je Občina Radlje ob 
Dravi izkazala podporo:

ZAP. 
ŠT.

IZVAJALEC PROGRAMA 
JAVNIH DEL PROGRAM JAVNEGA DELA

Obstoj javnega interesa 
za izvajanje programa 
javnega dela (DA/NE)

Naročnik zagotavlja 
financiranje programa 
javnega dela (DA/NE)

1. Koroški pokrajinski muzej Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih … DA DA

2.

Javni zavod ŠKTM Pomoč pri izvajanju programov za mlade DA DA

Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma DA DA

Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin DA DA

3.

Dom Hmelina Družabništvo in spremljanje (na področju socialnega 
varstva – invalidi) DA NE

Družabništvo in spremljanje (na področju socialnega 
varstva – dolgotrajno brezposelne osebe) DA NE

4.
ŠENT – Slovensko 
združenje za duševno 
zdravje

Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin DA NE

5. MDI Drava Pomoč društvu in drugih nevladnih organizacij, ki deluje-
jo v javnem interesu DA NE

6. Osnovna šola Radlje ob 
Dravi

Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in 
drugim udeležencem izobraževanja – VRTEC DA DA

7. Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in 
drugim udeležencem izobraževanja – ŠOLA DA NE

8. Osnovna šola Muta Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom DA DA

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

Občina Radlje ob Dravi



3

33

5

43

JESENSKO 
DRUŽENJE OTROK
Na Centru za socialno delo Radlje ob Dravi 
smo 3. 11. 2016 organizirali jesensko druženje 
otrok. Pripravili smo pester šesturni program z 
različnimi aktivnostmi, ki se ga je udeležilo 20 
otrok. 

Zahvaljujemo se Davidu Di Davide, ki se je od-
zval naši prošnji in otrokom predstavil različne 
živali, omogočil jahanje konjev ter predstavil 
veščine izšolanega psa. Otroci so se seznanili s 
pravilnim načinom ravnanja s psi. Lepo je bilo 
opazovati otroke, ki si niso znali predstavljati, 
kako spretne so lahko živali. Velikega otroške-
ga občudovanja so bili deležni predvsem lipi-
canci. Nekateri so se prvič povzpeli na konja 
in jahali. Kobila Vera jim bo še dolgo ostala v 

spominu, saj so na njej premagali strah, ki se je 
prelevil v občudovanje in vznemirjenost.  

Kasneje smo naše druženje nadaljevali v pro-
storih MMKC Radlje ob Dravi, kjer smo prip-
ravili jesensko kreativno delavnico. Zahvalju-
jemo se jim, da smo lahko uporabili njihove 
prostore, kjer smo se prijetno počutili. Otroci 
so pokazali veliko kreativnost in pripravili iz-
delke, ki so na ogled v prostorih CSD Radlje ob 
Dravi. Skupaj smo preživeli nepozabne trenut-
ke, se smejali in si pripovedovali razne dogodi-
vščine. Večkrat je bil izrečen stavek: »Kdaj se 
spet vidimo?«.

Strokovni delavci CSD Radlje ob Dravi tekom 
leta izvajamo veliko delavnic in aktivnosti za 
otroke, najlepša nagrada za naš trud pa so nji-
hove žareče hvaležne oči.

CSD Radlje ob Dravi

VABILO NA 
PREDAVANJE 
O DEPRESIJI
Ko krmilo prevzame depresija, optimizem zvo-
deni v pesimizem in namesto upanja se pojavi 
brezup. Depresija boli in izboljšanje se včasih 
zdi nemogoče.

Depresija ne izbira. Dotakne se lahko vsakogar 
od nas, ne glede na družbeni status, kulturo v 
kateri živimo, starost ali spol. Pomembno lahko 
oškoduje fizično in družbeno delovanje posa-
meznika.

Prav zato vas v četrtek, 17. 11. 2016, ob 10.00 
vabimo v MMKC Radlje ob Dravi na PSIHOE-
DUKATIVNO DELAVNICO: Podpora pri spopri-
jemanju z depresijo.

Glavni namen delavnice je seznaniti posame-
znike z osnovnimi značilnostmi depresije, s po-
tekom in načinom zdravljenja ter z različnimi 
oblikami samopomoči.

Naučili se bomo, kaj lahko sami storimo za svo-
je zdravje, omogočena pa bo tudi izmenjava 
mnenj in izkušenj ter medsebojna podpora. 

Vstop je prost! Vabljeni v čim večjem številu.

ŠENT – Slovensko združenje za duševno 
zdravje, Center za psihosocialno svetovanje

 s terenskim delom Radlje in 
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

SPOŠTOVANI 
STARŠI!
»NIHČE NI TAKO VELIK, DA 
NE BI POTREBOVAL POMOČI 
– IN NIHČE NI TAKO MAJHEN, 
DA JE NE BI MOGEL NUDITI« 
(kralj Salomon)

V šolskem letu 2016/2017 bomo prostovoljci 
znova organizirali BOŽIČNO-NOVOLETNI BA-
ZAR in sicer v PETEK, 9. 12. 2016, OD 13. DO 
20. ure v prostorih avle naše šole. 

Čiste, urejene in ohranjene stvari zbiramo vsak 
dan od 7.30 do 14.30 v pisarni ŠSS in v obeh 
podružnicah. Kakor je že tradicionalno, ves 

mesec november zbiramo otroška oblačila in 
obutev, knjige, igrače ter družabne igre, šolske 
potrebščine … Zbrane stvari bodo na razpo-
lago vsem otrokom in staršem v času božič-
no-novoletnega bazarja. Veseli bomo seveda 
tudi vsakega vašega prostovoljnega prispevka!
Vabimo vas, da podprete našo akcijo in nam s 
tem pomagate uresničevati naš moto »Skupaj 
smo močnejši«.

Lepo pozdravljeni!
Prostovoljci  
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OGLED LUTKOVNE 
PREDSTAVE

V okviru projekta Otrokom pri-
jazno Unicefovo mesto Vas va-
bimo na ogled lutkovne pred-
stave Izgubljena muca. 
Predstava bo v ponedeljek, 28. 
11. 2016, ob 17. uri v kinodvo-
rani Radlje. 

Kratka vsebina: V majhni vasi je živela muca. 
Nekega dne se je odločila, da gre v gozd. Kmalu 
se je izgubila in ni več našla poti nazaj. Na svo-
jem potovanju je srečala zajčka, veverico, ježa, 
sovo in medveda. Živali so ji pomagale na raz-
lične načine. Ob težavah, ki jih je imela na poti, 
je spoznala, da ne sme sama hoditi po gozdu.

Vzgojiteljice vrtca Vuhred


