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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 ZBOR OBČANOV, ki se 
bo odvijal po naslednjem razporedu:

• četrtek, 16. novembra 2017, ob 19. uri, DOBRAVA, Vaški dom 
Dobrava,

• petek, 17. novembra 2017, ob 19. uri, REMŠNIK, dvorana na 
Remšniku,

• ponedeljek, 20. novembra 2017, ob 19. uri, ZG. VIŽINGA, Ribiški 
dom Radlje ob Dravi,

• torek, 21. novembra 2017, ob 19. uri, SV. ANTON NA POHORJU, 
dvorana KS,

• sreda, 22. novembra 2017, ob 19. uri, VUHRED, večnamenska 
dvorana,

• četrtek, 23. novembra 2017, 19. uri, VAS, gostilna pri Erjavcu,
• petek, 24. novembra 2017, ob 19. uri, SV. TRIJE KRALJI, na koči pri 

cerkvi,
• ponedeljek, 27. novembra 2017, ob 19. uri, RADLJE OB DRAVI, 

dvorana MKC.

Predlog dnevnega reda zbora občanov:

• seznanitev z aktualnimi zadevami v občini ter ostalo problematiko.

V primeru morebitne spremembe termina zbora občanov vas bomo 
pravočasno obvestili.

Vljudno vabljeni!

Mag. Alan Bukovnik, župan Občine Radlje ob Dravi 

OBISK MINISTRA
V petek, 10. novembra 2017, je v okviru 
delovnega obiska Občino Radlje ob Dravi 
obiskal minister za Slovence v zamejstvu in 
po svetu, gospod Gorazd Žmavc, skupaj s 
poslancem v Državnem zboru RS, gospodom 
Benediktom Kopmajerjem. Pogovor je tekel o 
sodelovanju naše občine z občinami v Avstriji 
tako na avstrijskem Štajerskem kot tudi 
avstrijskem Koroškem. 

Občina Radlje ob Dravi 

BOGAT KROMPIRJEV MENI
Zdaj, ko so šolarji že dodobra ogreli šolske klopi, so si zaslužili prve 
počitnice. VGC Dogaja se! Center aktivnosti Koroške je v času krompirjevih 
počitnic pripravil mladim tematske delavnice in številne druge aktivnosti, 
ki otrokom zagotavljajo kakovostno preživljanje prostega časa. Pri nas je 
vedno zabavno, polno smeha, saj vsak prispeva kaj zanimivega. Veliko 
je bilo igre, glasbe, kreativnosti, raziskovanja, pustolovščin in smeha. 
Mladi Radeljčani so lahko uživali v brezplačnih aktivnostih, se družili s 
sovrstniki, ustvarjali ter igrali družabne in športne igre.
Vsi skupaj komaj čakamo naslednje počitnice, ko bomo šli novim 
dogodivščinam naproti!

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške (MMKC)

                            POČITNIŠKI  MENI
                              V MMKC-ju 

            
                                                                                                                                            ponedeljek, 30. 10. 2017                     
                                                                                                                                                                  ob 10.00, čarovniška ustvarjalnica 
                                                                                                                                                   ob 18.00, čarovniške hrenovke  
                                                                             torek, 31. 10. 2017                                                     in koktejli                                                                                                                                                              
                                                                       ob 18.00, filmski maraton 
                                                                      in kuharska delavnica 

                       

      
         

                                                                                                                                                             petek, 3. 11. 2017                     

                sreda, 1. 11. 2017                                                                                                            ob 10.00 in ob 18.00, 
          ob 18.00, kviz »bistre                                                                                                       turnir v namiznem tenisu 
                                      glavice« 
                                                      četrtek, 2. 11. 2017 
                                                                             ob 10.00, ustvarjalna  
                                                                                              delavnica in pohod 
                                                                             ob 18.00, turnir wii 

                                           
                                                                                                                                                                sobota, 4. 11. 2017                                         

                                                                                                                                                          ob 18.00, kostanjev piknik 

           nedelja, 5. 11. 2017 

            ob 18.00, filmski popoldan  

 

                                                                   

                                               

   

 

 

  

 

 



GRUZIJA
Vljudno vabljeni v četrtek, 16. novembra 2017, 
ob 18. uri v Knjižnico Radlje na potopisno 
predavanje Marinke Dretnik: GRUZIJA.
Popotnica nas bo tudi tokrat popeljala na nekoliko drugačno potovanje, 
osredotočeno na neokrnjeno lepoto strmih pobočij visokega Kavkaza, 
zelene Gruzije, cvetočih travnikov, odmaknjenih vasic, kjer je življenje 
prijaznih ljudi tako drugačno in hkrati v marsičem podobno življenju v 
odmaknjenih predelih po vsem svetu. Bolj »turistične« popotnike bo 
prepričala s predstavitvijo odlične lokalne hrane in znamenitih mest, 
kot je Gori, rojstni kraj Stalina, bolj aktivne popotnike pa s predstavitvijo 
treking izkušnje. Dobrodošli vsi radovedni popotniki.

Dan splošnih knjižnic je tako lep praznik, da ga bomo praznovali kar 
nekaj dni. Pridružite se nam na tednu razstav, predstavitev, delavnic 
in dogodkov na izbrano temo dneva!

PONEDELJEK, 20. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah: 
Vabljeni k vpisu med člane knjižnice! Ves mesec november novo 
vpisanim članom podarimo prvo letno članarino. 

TOREK,  21. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah:
Razstava Slovenskih TOP 10. Razstava gradiva, ki je bilo v zadnjih letih 
najbolj iskano in največkrat izposojeno v slovenskih knjižnicah. 

SREDA, 22. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah:
Razstava Zgodovina in zanimivosti mojega kraja. Razstavljeno bo gradivo, 
ki predstavlja naše kraje, znamenitosti, pa tudi zgodbe domačinov. 
Ta dan tudi zbiramo v vseh naših knjižnicah gradiva o naših krajih: knjige, 
revije, razglednice, brošure. Prinesite gradivo v knjižnico, kjer ga bomo 
ustrezno arhivirali in vpisali v slovenski knjižnični katalog. Tako bo čim več 
domoznanskega gradiva postalo dostopno vsem uporabnikom knjižnice. 

ČETRTEK, 23. november: V KNJIŽNICI NISO SAMO KNJIGE, so tudi različni 
dogodki:

• ob 9.30 v Domu za starejše občane Hmelina v Radljah: BRALNE URE 
v Domu za starejše občane Hmelina. Knjižničarke iz Knjižnice Radlje 
se  s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme, 
berejo, ustvarjajo in se družijo.

• ob 18. uri v Knjižnici Radlje: Predstavitev knjige: Noah Charney: 
SLOVENOLOGIJA in pogovor z avtorjem. Noah Charney je ameriški 
umetnostni zgodovinar, ki že vrsto let živi v Sloveniji, v Kamniku, 
kjer si je ustvaril tudi družino. Ves čas je aktivno vključen v slovenski 
kulturni in družabni prostor. Poleti 2017 sta v slovenski in angleški 
različici izšli njegovi knjigi o Sloveniji z naslovom Slovenologija – 
Življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej in pa 
Večni arhitekt – Življenje in delo Jožeta Plečnika, modernističnega 
mistika. V prvi se posveča Slovencem in življenju v deželi na sončni 
strani Alp ter odkriva, kaj vse ga je prepričalo, da je v Sloveniji 
ostal, v drugi pa izriše svojevrsten portret Jožeta Plečnika, ki ga je, 
skupaj z njegovim delom, raziskoval tudi v svoji doktorski disertaciji. 
Z avtorjem se bo pogovarjala bibliotekarka Tanja Repnik. S tem 
literarnim dogodkom bomo še uradno spodbudili obiskovalce in 
bralce k sodelovanju pri bralni znački Korošci pa bukve beremo v 
tej sezoni. 

PETEK, 24. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah:
Razstava Modrost za mladost. Razstava najbolj branih knjig za otroke 
in mlade skozi čas. Na razstavi boste prepoznali številne knjige, ki so 
spremljale otroštvo in mladost številnih generacij in izvedeli zanimive 
podatke o njih, tudi to, kaj jih je naredilo brezčasne in večno aktualne.

 STROKOVNA KONFERENCA O 
PREPREČEVANJU NASILJA NAD STAREJŠIMI
V torek, 24. 10. 2017, je v Radljah ob Dravi potekala Strokovna konferenca 
o preprečevanju nasilja nad starejšimi. Organiziral jo je Inštitut Antona 
Trstenjaka v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Dogaja se! Center 
aktivnosti Koroške. Zbralo se je čez 70 ljudi, od Koroške do Primorske. 
Udeleženci so bili predvsem strokovni delavci iz centrov za socialno delo, 
domov za starejše in drugih ustanov. Na začetku je dobrodošlico izrekel 
župan starosti prijazne občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik. 
Prisoten pa je bil tudi župan Občine Vuzenica, gospod Franjo Golob.
V prvem delu konference sta mag. Jovita Pogorevc Merčnik, 
koordinatorica za preprečevanje nasilja v koroški regiji, ter dr. Jože 
Ramovš, antropolog in socialni delavec ter psihoterapevt, razmišljala o 
temi: kaj je in kako se kaže nasilje nad starejšimi ter sodobne možnosti 
njegovega preprečevanja. 
Drugi in tretji del konference je bil sestavljen iz primerov dobrih praks 
o tem, kako nasilje nad starejšimi preprečujejo različni strokovnjaki 
na različnih področjih. Veronika Mravljak Andoljšek in Tjaša Mlakar z 
Inštituta Antona Trstenjaka sta predstavili program Staranje brez nasilja 
ter omenili tečaj za svojce, ki doma skrbijo za kakega starega človeka. 
Tak tečaj preprečuje nasilje, ki se mnogokrat nehote dogaja v družinah, 
ker so svojci preobremenjeni, ne poznajo, kako ravnati z boleznimi, kot 
je demenca ipd. 
Aleš Kenda z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve RS in enake 
možnosti je povzel slovenska in evropska prizadevanja na področju 
preventive nasilja nad starejšimi. Policijski inšpektor Aleksander 
Podgrajšek je povedal nekaj poklicnih izkušenj s tega področja in nakazal 
možnosti učinkovite preventive. 
Mirjana Popijal, direktorica Centra za socialno delo Radlje ob Dravi, je 
predstavila številne preventivne dejavnosti (trening socialnih veščin 
v osnovnih šolah, krepitev družin, skupine za samopomoč idr.), ki jih v 
CSD izvajajo, in ukrepe, ki lahko posameznim starejšim ljudem povečajo 
varnost. Vesna Vodišek Razboršek, direktorica Doma starejših Šentjur, 
je predstavila kreativne možnosti preprečevanja nasilja v ustanovah, 
na primer redno izobraževanje osebja, človeku prijazna arhitektura, 
upoštevanje osebne zgodovine in življenjskih načrtov človeka, ki se 
preseli v dom idr.
Konferenca je potekala v dobrem vzdušju. Številne dobre prakse so nam 
dale vedeti, da je še veliko možnosti za razvoj preprečevanja nasilja nad 
starejšimi ter da se splača truditi za to. Varnost je dragocena vrednota v 
vseh življenjskih obdobjih in je temeljna sestavina dostojanstvenega in 
kakovostnega življenja.

Marta Ramovš


