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Evropa za državljane

IZVAJANJE PROJEKTA

Občina Radlje ob Dravi je
v mesecu avgustu 2014
prijavila projekt Volitve, volilna
udeležba in elektronske volitve
(e-VOLITVE)
na
program
Evropa za državljane, Sklop
2 – Demokratično delovanje
in državljanska udeležba, 2.1
Pobratenje mest.
Decembra 2014 so prejeli Sklep
o nepovratnih sredstvih. V
projektu sodelujeta Slovenija in
Hrvaška. Slovenske občine so
zraven Občine Radlje ob Dravi
še Občina Podvelka in Občina
Ribnica na Pohorju. Hrvaški
sodelujoči občini sta Grad Čazma
in Grad Biograd na Moru.
Promocija
evropskega
državljanstva in izboljšanje
pogojev
za
demokratično
udeležbo državljanov na ravni EU
predstavljajo predvsem volitve
in posebej volitve v Evropski
parlament, kjer lahko državljani
Evrope izrazijo svoje mnenje oz.
voljo in odločitev.
V projektu želimo izvedeti,
zakaj kljub možnosti državljani
tega ne izkoristijo v večji meri.

Drage občanke in občani, vljudno vabljeni, da se nam pridružite
na dogodkih. Projekt se bo odvijal od 4. do 6. septembra 2015 v
Radljah ob Dravi (velika dvorana hotela in Dvorec).

Zakaj je udeležba na teh volitvah
tako nizka in kako bi bilo v
primeru elektronskih volitev?
Ali bi elektronske volitve, torej
e-volitve, to spremenile? Ali bi
možnost oddaje glasu preko
osebnega
računalnika
to
spremenila? Ali si volivci želijo
drugačnih volilnih kampanj?
Ali je odnos politike do volivcev
v tolikšni meri moralno sporen,
da je nastala vsesplošna politična
apatija? Poskušali bomo najti
najpogostejše vzroke neudeležbe
in volitve približati udeležencem
ter splošni javnosti. Ugotoviti
želimo, kaj dejansko pomenijo
volitve in kakšne mehanizme
potegnejo rezultati volitev.
Prav tako se bodo volitve v
Evropski parlament prevetrile v
primerjavi z lokalnimi volitvami.
Zanima nas, v čem se razlikujejo
pri udeležbi in zakaj ter kakšne so
razlike v volilnih kampanjah.
Kako volitve v Evropski parlament
približati ljudem preko volilne
kampanje, kot se to lahko naredi
pri lokalnih volitvah in ali je to
smiselno?

PROGRAM
4. september 2015, PETEK
16.00 – prihod partnerjev iz Hrvaške in Slovenije.
17.30–18.00 – tiskovna konferenca (mala dvorana v hotelu).
Sprejem udeležencev, predstavitev programa EZD in Evropske
komisije, kulturne točke, predstavitev sodelujočih občin in javnega
zavoda, razdelitev terminskega plana, predstavitev dogodkov projekta.
5. september 2015, SOBOTA
Kulturna dediščina v Občini Radlje ob Dravi – Koroški pokrajinski muzej.
Predstavitev rezultatov volitev za Evropski parlament – poslanka
Tanja Fajon.
Debatni klub s Tanjo Fajon »Kako doseči večjo udeležbo na volitvah
za Evropski parlament?« – vodi mag. Alan Bukovnik.
Okrogla miza »Razlike med lokalnimi volitvami in volitvami v
Evropski parlament« – vodi mag. Alan Bukovnik.
6. september 2015, NEDELJA
Moderacija na temo lokalnih volitev »Kakšen vložek energije in
časa predstavljajo volitve za kandidate, ki kandidirajo za župane?«
– vodi Anton Kovše.
Okrogla miza »Kako do lokalnih e-volitev, prednosti in slabosti
e-volitev«, mladi postavljajo vprašanja – vodi Srečko Geč.
Šport za sprostitev, aktivnosti v Športni hiši – Javni zavod za šport,
kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi.
19.00 – odhod partnerjev in zaključek projekta.
Izvedba tega projekta se prijavlja na financiranje s strani Evropske
komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost
avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
»With the support of the Europe for Citizens programme of the European Union.«
Občina Radlje ob Dravi

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

POHOD ŠD VAS PO
SOSEDNJI AVSTRIJI

V nedeljo, 5. julija 2015, smo se člani ŠD Vas odpravili na pohod
v sosednjo Avstrijo. Medse smo povabili tudi člane PD Radlje in
PD Muta, od katerih se nam je pridružilo 7 pohodnikov. Rekordna
skupna udeležba (65 pohodnikov vseh starostnih kategorij, od 4.
do 70. leta starosti), zelo visoke temperature in pa prečudovita
narava v sosednjem Oberhaagu so zaznamovali naše nedeljsko
druženje. Z avtomobili smo se pripeljali na start v Buschenschanka
Stelzl, kjer je tudi vstop v naravni biser – sotesko Altenbachklamm,
ki se razlega na približno 2,3 km dolžine in nekaj manj kot 400 m
višinske razlike. Prijetna hoja v senci ob potočkih, grapah, preko
lesenih in visečih mostov je bila zares pravi užitek in doživetje. Na
izhodu iz soteske pa nas je čakal še prečudovit panoramski razgled
na kmetiji Tertinek, kjer smo se okrepčali z domačim moštom. Ob
vračanju na začetek naše poti smo se pohodniki lahko še dodatno
okrepčali na organiziranem počivališču, za kar je poskrbel vodja
pohodniške sekcije ŠD Vas, Miran Osojnik. Po skoraj štirih urah
prijetne hoje smo si privoščili pravo domačo malico na cilju, pri
Buschenschanku Stelzl, kjer smo druženje nadaljevali še v pozno
popoldne te prijetne nedelje.

Razstava unikatnega
nakita Olge Knuplež v
knjižnici Radlje ob Dravi

Gospa Olga ustvarja že vrsto let. Oblikovanje nakita je njena strast.
Spremlja trende in novosti, nove materiale in tehnike. Zelo rada
se udeleži delavnic, sejmov, prebira knjige in revije z željo, da se
nauči in spozna kaj novega. Paleta njenih izdelkov je zelo pestra:
od pravih malih umetnin iz drobnih perlic do nakita, izdelanega iz
različnih mas, kjer so postopki izdelave daljši in zahtevnejši.
V vitrinah knjižnice je razstava na ogled do 31. julija 2015.
Kolektiv knjižnice Radlje ob Dravi

VABLJENI NA VADBO NA
PROSTEM
Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se vas vabi, da se nam
pridružite na Razgibaj se vadbi na prostem. Vadba se izvaja vsak
četrtek ob 20. uri v parku pri dvorcu Pristava Radlje in je za vse
vadeče brezplačna! Sestavljena je iz elementov pilatesa, krepilnih
in razteznih vaj. Intenzivnost vadbe je nizka in primerna za vse
vadeče, ne glede na njihovo predznanje in stopnjo treniranosti.
Za vadbo potrebujete le udobna oblačila, stekleničko vode in
vadbeno podlogo ali brisačo, za lažje izvajanje vaj na tleh.
Vabljene vse generacije, ki se želite razgibati v dobri družbi in pod
vodstvom usposobljenega kadra.
Prijave so zaželene! Zbiramo jih na tel.št. 040 270 358 (Tjaša),
preko tjasa@razgibaj-se.eu ali preko www.razgibaj-se.eu.
Se vidimo na vadbi!

Predsednik ŠD Vas Tomaž Kumer

Tjaša Havnik, DŠR Razgibaj se

POLETNE MUZEJSKE
DELAVNICE za otroke

IZPOSOJA
DRUŽABNIH
IGER V MMKC-ju

Muzej Radlje ob Dravi, ob 10. uri
dvorec Radlje, Koroška cesta 68
:

Se ne moreš odločiti, katero družabno igro bi kupil?
Bi rad igro preigral in jo vrnil? Imamo rešitev! Pri nas si lahko družabne
igre izposodiš in jih tudi vrneš.
Igroteka Ludoteka je izposojevalnica družabnih in namiznih iger.
Na voljo imamo pester in raznolik izbor iger, ki jih lahko vzamete
domov in preizkusite s prijatelji. Za izposojevalnico smo se odločili,
ker igre niso ravno poceni in vsak bi se rad vnaprej prepričal, da
mu je igra v resnici všeč in ne bo le obležala v predalu. Zanimiva je
seveda tudi možnost igranja in preizkušanja različnih iger.
Celoten seznam iger skupaj s pogoji izposoje vam je na voljo v
prostorih MMKC-ja. Pred prvo izposojo se je potrebno včlaniti v
društvo Ludoteka.
Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo tudi preko telefona
030-304-624 in osebno v prostorih MMKC-ja.
MMKC TEAM

17. JULIJ ZVOK IZ PRADAVNINE
Kako je nastala glasba, kakšni so bili
prvi inštrumenti. Izdelali si bomo
mobile
oziroma
vetrne
zvončke.
21. AVGUST: POPKOVE DRUŽABNE
IGRE Izdelava družabnih iger Črni Peter,
Človek ne jezi, Spomin itd. s Popkovo podobo in simboli, ki se navezujejo na zgodovino oziroma muzejske zbirke. Otroci
bodo skozi igro in izdelavo družabnih
iger
spoznavali
lokalno
zgodovino.
28. AVGUST: DVA CEKINA ZA ENO OVCO
Kdaj so ljudje začeli uporabljati denar? Kako je potekalo prvo trgovanje?
Kako so prodajali in kupovali stvari? Na
ta in podobna vprašanja bomo odgovorili na delavnici in si izdelali poseben
pripomoček, prvo računalo na svetu – abak.
Delavnice so namenjene otrokom med 4. in 12.
letom.
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