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TERMINALI ZA REŠEVALNE
POSTAJE
IN ZUNANJI AED
Občina Radlje ob Dravi je sodelovala pri

projektu »TERMINALI ZA REŠEVALNE POSTAJE
IN ZUNANJI AED«, katerega nosilna občina
je Občina Ribnica na Pohorju. Projekt je bil
junija 2017 prijavljen na javni razpis »za
prijavo predlogov investicijskih projektov za
sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji
za leto 2017, ki bodo sofinancirane iz
proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene
v Načrt razvojnih programov za leta trajanja
investicije«, le-ta pa je bil objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije 26. 5. 2017.

Pri projektu sodelujejo tudi Občine Muta,
Podvelka in Vuzenica.
Vseh pet občin je podpisalo izjavo o skupnem
nastopu in soglasje/pooblastilo k izvedbi
investicije.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi za potrebe
doma potrebuje dva AED-ja ter po enega
za Zdravstveno postajo Muta, Zdravstveno
postajo Podvelka, Zdravstveno postajo Ribnica
na Pohorju in Zdravstveno postajo Vuzenica.

V projektu je bila na Ministrstvo za zdravje RS
prijavljena naslednja vsebina za sofinanciranje:
•
nakup terminala za reševalne postaje
za uporabo v nujni medicinski pomoči –
ročni;
•
nakup terminala za reševalne postaje
za uporabo v nujni medicinski pomoči –
mobilni in
•
nakup šestih avtomatskih zunanjih
defibrilatorjev – AED z zunanjimi
omaricami.

Skupna vrednost projekta je 13.591,90 evra.
Upravljalec opreme iz projekta bo Zdravstveni
dom Radlje ob Dravi.
S strani Ministrstva za zdravje RS je bil v začetku
avgusta poslan Sklep o obsegu sofinanciranja
investicije iz državnega proračuna, v katerem je
za projekt »TERMINALI ZA REŠEVALNE POSTAJE
IN ZUNANJI AED« zagotovljenih 11.140,90 evra
za sofinanciranje te operacije.
Občina Radlje ob Dravi

»Človek lahko doseže prav vse, če je iznajdljiv, vztrajen in usmerjen k
izbranemu cilju z vsem svojim srcem in dušo.«
Božidar Eržen

DRAGE UČENKE IN
UČENCI, DRAGE
DIJAKINJE IN DIJAKI!
Pred vami je novo šolsko leto, zato vam
želim, da bi bil nov začetek prijeten in
poln optimizma na poti k doseganju ciljev.
Izkoristite nove priložnosti, vendar vedite, da

k uspehu, ki ga boste želeli doseči v življenju,
vodi le trdo delo.
Za vse prvošolke in prvošolce pa se začenja
novo obdobje življenja in dela, zato vam
želim, da ste na tej poti uspešni, vztrajni in
da boste ob koncu šolskega leta bogatejši za
veliko znanja in novih izkušenj.
Vse dobro v šolskem letu 2017/18.
Mag. Alan Bukovnik, župan

•

VABILO
Delavnica - Zagotavljanje dostojnega dela

zaposlenih, zlasti varnega in zdravega
delovnega okolja, z namenom preprečevanja
delovnih sporov:
•
miti in resnice o preventivnih
zdravstvenih pregledih,
•
izjava o varnosti z oceno tveganja, njena

vsebina in izdelava ter
dejanske obveznosti delodajalcev na
področju varnosti in zdravja pri delu
glede usposabljanja delavcev, preiskav
delovnega okolja in osebne varovalne
opreme.

Delavnica se izvaja v okviru projekta
»Odpravimo konflikte na delovnem mestu« –
Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu
med delavcem in delodajalcem ter svetovanje
delodajalcem. Projekt je prvenstveno
namenjen delodajalcem.
Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko
prijavite na naslednje načine:

•

po elektronski pošti na e-naslov admir.
babic@gov.si (ime in priimek udeleženca,
ime podjetja, telefon, datum delavnice),
•
z navadno pošto na naslov Verovškova
64a, 1000 Ljubljana z obvezno oznako
»ZA PROJEKT – prijava na delavnico«
(ime in priimek udeleženca, ime podjetja,
e-naslov, telefon, datum delavnice),
•
po telefonu na telefonsko številko 01 280
36 95.
Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja
prejmejo tudi potrdilo o udeležbi. Vse dodatne
informacije o delavnici dobite na telefonski
številki 01 280 36 95.
Občina Radlje ob Dravi

TEDENSKI PROGRAM V MMKC
RADLJE OB DRAVI 1. 9. – 7. 9. 2017
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek, 1. 9. 2017

21.00

Križanje mnenj

Sobota, 2. 9. 2017

20.00

Kuhajmo z mladimi

Nedelja, 3. 9. 2017

19.00

Filmski popoldan

Ponedeljek, 4. 9. 2017

17.00

Izdelajmo si svoj urnik za šolo

10.00

Zeliščarstvo

19.00

Orientalski ples

09.00

Kuharska delavnica: polnjena poletna zelenjava

09.30

Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi

09.00

Vseživljenjsko učenje: Čajanka – osvežilni čaji iz našega
zeliščnega vrta

10.00

Urice za sproščanje

Torek, 5. 9. 2017
Sreda, 6. 9. 2017

Četrtek, 7. 9. 2017

POPOTOVANJE PO
EVROPSKI
PEŠPOTI E6
V okviru projektov Slovenija hodi

družine Radlje ob Dravi, med 12.30 in 12.50 pa
je načrtovan prihod na cilj, nato sledi osrednja
prireditev: Vodni park Radlje ob Dravi.

in
Mednarodnega leta turizma 2017, trajnostni
turizem za razvoj, bo KEUPS od 13. do 16.
septembra 2017 organiziral popotovanje po
Evropski pešpoti E6 od Mozirja do Radelj.

Glavna organizatorja PD Radlje in Občina
Radlje ter lokalna skupnost, društva, KEUPS ...
PRIJAVE in INFO: Jože Prah, joze.prah@amis.
net, 041 657 560
Vabljeni in pustite se presenetiti!

Petek 15. september 2017
Kope–Sv. Anton–Vuhred–Radlje
Zbirno mesto: Ob 8. uri se zberemo na
Grmovškovem domu pod Veliko Kopo, 2382
Mislinja. Prireditev ob 19. uri v Muzeju Radlje
ob Dravi, dvorec Radlje, organizator Koroški
pokrajinski muzej in Muzej Radlje ob Dravi.

Moto slovenskih evropohodnikov je:
»Kdor hodi, je vedno pred časom. Kdor
hodi po evropskih pešpoteh, je nekaj
desetletij pred časom. Kdor hodi po
slovenskem delu dveh evropskih pešpoti,
je že četrt stoletja pred časom. In ta čas
je vedno zdaj.''

POZITIVNA ENERGIJA
ŽIVALI SPODBUJA K
POLNEMU ŽIVLJENJU
TUDI LJUDI
V okviru Večgeneracijskega centra – Dogaja se!
Centra aktivnosti Koroške, ki ga sofinancirata
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti ter Evropska unija iz
sredstev Evropskega socialnega sklada, smo
se v Marenberškem mladinskem kulturnem
centru družili z živalmi Konjeniško-kinološkega
društva Radlje ob Dravi. Cilj naših srečanj je bil
otroke spodbuditi k premisleku o odgovornem
odnosu do živali, pozitivnem (terapevtskem)
učinku živali na človeka in nepotrebnih
strahovih ter predsodkih.
Monika Mithans, vodja projekta

Sobota 16. september 2017
SREČANJE EVROPOPOTNIKOV V RADLJAH
2017 in podelitev priznanj za prehojeno pot
Od 8. do 9. ure zbor pred MMKC, ogledali si
bomo kokošjo farmo Jurija Helbla na Dobravi,
nadaljevali pot po Vodni učni poti Dobrava
ter si ogledali ribnik Reš v organizaciji Ribiške

POPOLDAN
PARTIZANSKIH
PESMI
Vabimo vas na prireditev

POPOLDAN PARTIZANSKIH PESMI
Prireditev bo potekala v dvorani Hostla v
Radljah ob Dravi v soboto, 9. septembra
2017, ob 17 uri.

Partizanske pesmi bodo izvajali:
Moški pevski zbor Radlje ob Dravi
Dekliški pevski zbor Remšnik
Cerkveni pevski zbor Vuhred
Moški pevski zbor KUD Stane Sever Ribnica na
Pohorju
Moški pevski zbor KUD Lehen
Ženski pevski zbor Klasje Muta
Milena Končnik
Upokojenski pevski zbor Dravograd

Ljudske pevke iz Kaple
Kmečka godba Pernice
Gost
Vstopnine ni!
Organizatorji: Združenje borcev za vrednote
NOB Radlje ob Dravi, Krajevne organizacije
borcev za vrednote NOB Radlje ob Dravi,
Vuhred in Remšnik
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