
DOZIDAVA DVIGALA K ZDRAVSTVENI 
POSTAJI RADLJE OB DRAVI
Občina Radlje ob Dravi kot nosilna občina ter ostale občine 
soustanoviteljice ZD Radlje ob Dravi – Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju 
in Vuzenica – skupaj z Zdravstvenim domom Radlje ob Dravi sodelujejo v 
projektu Dozidava dvigala k Zdravstveni postaji Radlje ob Dravi.
Ob obstoječem objektu se bo dozidalo dvigalo, ki bo povezovalo klet 
v vzhodnem delu objekta, pritličje v centralnem delu in nadstropje 
v zahodnem delu. Predvideno je dvigalo za prevoz oseb z možnostjo 
transporta funkcionalno oviranih oseb na vozičku. Vrednost investicije 
je 111.259,87 evra z DDV. Investicija se bo zaključila predvidoma konec 
leta.

TRADICIONALNO JESENKOVANJE 
»KOSTANJČEK« V VUHREDU
Jesen se je že odela v pisane barve, na naši šoli in vrtcu pa smo ob tednu 
otroka obarvali četrtkovo popoldne s tradicionalnim “kostanjčkom”. 
Učenec Miha in učiteljica Monika sta nas prijazno pozdravila, obiskala 
sta nas tudi gospod župan in gospod ravnatelj. Letos smo se vrtčevski 
in šolski otroci skupaj s starši, z vzgojiteljicami in učiteljicami odpravili 
na krajša pohoda po Vuhredu. Pot smo si popestrili z reševanjem ugank 
in nalog. Na cilju smo se okrepčali s slastnimi kostanji in palačinkami 
ter se še malo družili in poigrali. Domov smo odšli z nasmejanimi obrazi 
in sladkimi, črnimi prsti. Hvala KS Vuhred in OŠ Radlje za pomoč pri 
organizaciji prireditve ter pridnim staršem, ki ste pekli kostanj.

Strokovne delavke vrtca in šole Vuhred

OBVESTILO 
V petek, 13. 10. 2017, odpade predavanje mag. Katarine 
Kesič Dimić: Kaj nam sporočajo otroci z učnimi težavami? 
Predavanje je prestavljeno in bo izvedeno 
meseca novembra.

št. 36  • oktober 2017

PRIPRAVA NA B2B SREČANJE – KAKO PREDSTAVITI SEBE IN PRODUKT

VABILO NA DELAVNICO
Termin delavnice: 16. 10. 2017 od 9.00–12.00 
Kraj izvedbe: MPIK II Radlje ob Dravi, Dobrava 44a, 2360 Radlje ob Dravi
Rok prijave: 12. 10. 2017 /do zapolnitve mest (število mest je omejeno) 
Registracija: jana.vauh@rra-koroska.si ali www.InvestKoroska.si
Cena: Brezplačno

Vsebina delavnice: Predstavitev podjetja in izdelka je največkrat muka, 
drugič rutina, le malokrat pa priložnost, ki jo znamo izkoristiti. Ravno 
zato je treba vsako predstavitev razumeti kot enkratno priložnost, s 
pomočjo katere navdušimo, pustimo sled in dvigujemo ugled podjetju, 
blagovni znamki in posredno tudi sebi. 
ŠTEVILO MEST JE OMEJENO! Rok prijave je 12. 10. 2017. 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko e-naslova jana.
vauh@rra-koroska.si, tel. številke 05 9085 187 ali spletne strani www.
InvestKoroska.si. Veselimo se vaše udeležbe in skupnega pridobivanja 
znanj!

RRA Koroška d.o.o.

DROBTINICA 
Območno združenje Rdečega križa s svojimi krajevnimi organizacijami 
na Muti, v Vuzenici in v Radljah že šesto leto sodeluje v mednarodni 
kampanji Drobtinica, ki sicer poteka v Sloveniji pod okriljem Rdečega 
križa Slovenije že petnajsto leto. 
Drobtinica je namenjena zbiranju prostovoljnih prispevkov, ki bodo 
namenjeni šolskemu skladu za pomoč socialno ogroženim šoloobveznim 
otrokom v okoljih, kjer bo kampanja tudi potekala. Kampanja je 
zasnovana tako, da naši prostovoljci skupaj z osnovnošolci šole, kateri 
bodo zbrana sredstva namenjena, na stojnicah menjajo pekovske in 
druge prehrambne izdelke za prostovoljne prispevke. Drobtinica pa ni le 
zbiranje prostovoljnih prispevkov, ampak je namenjena tudi osveščanju 
širše javnosti glede vse bolj pereče problematike nezadostne in/ali 
nepravilne prehrane naših najmlajših – osnovnošolcev ter spodbujanju 
čuta za solidarnost s tistimi, ki so se znašli v stiski.
Drobtinica je povezana tudi s svetovnim dnevom hrane, ki poteka 16. 
oktobra. Tako smo tudi mi izbrali datum za našo kampanjo okoli tega 
dneva.
V soboto, 14. 10. 2017, ste od 8.00 do 12.00 vabljeni, da nas obiščete na 
stojnici v centru Radelj (pred vodnjakom) ali pred prodajalno Mercator 
in na ta dan kruh vzamete pri nas ter s tem pomagate otrokom OŠ 
Radlje ob Dravi.

RKS OZ Radlje ob Dravi



TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI                                            13. 10. – 19. 10. 2017
DATUM URA AKTIVNOST

Sobota, 14.10.2017
20.00
20.00

Eurodesk – informiranje mladih
Kuhajmo z mladimi

Nedelja, 15.10.2017 19.00 Filmski popoldan

Ponedeljek, 16.10.2017
09.00
17.00
18.00

Angleške pogovorne urice
Človek ne jezi se – druži se!
Wellness z Oriflamom

Torek, 17.10.2017
10.00
17.45
19.00

Zeliščarstvo
Telovadba za starejše
Orientalski ples

Sreda, 18.10.2017

09.00
09.30
18.00

Kuharska delavnica: kuharski dvoboj Ravne - Radlje
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi
Predavanje: Bachove cvetne esence in brezstresno obvladovanje šolskih obveznosti

Četrtek, 19.10.2017

09.00
10.00
17.00

Vseživljenjsko učenje: uporaba pametnih telefonov za starejše
Urice za sproščanje
Boj z glivicami in izdelava naravne kreme za stopala, predavanje dr. Viktorije Kralj

TEDEN OTROKA, 2. – 8. OKTOBER 2017
Teden otroka praznujejo otroci celega 
sveta v začetku oktobra. Tudi pri nas 
ni bilo nič drugače, saj smo za naše 
otroke v okviru VGC – Dogaja se! Centra 
aktivnosti Koroške pripravili zanimive 
aktivnosti. V četrtek, 5. 10. 2017, smo 
se v Konjeniškem in kinološkem društvu 
Radlje ob Dravi družili s kužki in z drugimi 
živalmi ter uživali v jahanju in ustvarjanju 
iz naravnih materialov.

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške 
(MMKC)

PESTER ZAKLJUČEK SEPTEMBRA 
Zadnji septembrski teden se je v Večgeneracijskem centru Koroške 
DOGAJALO! Poleg že utečenih vsakotedenskih delavnic smo program 
nadgradili z dodatnimi vsebinami. Tako so nam v torek, sredo in petek 
popoldanske ure popestrili zanimivi sogovorniki, ki so nam predstavili 
različna področja, na katerih delujejo. 
GESHE NORSANG je tibetanski menih, ki že leta živi v izgnanstvu in je 
eden redkih mojstrov tibetanskega grlenega petja. Z nami je delil svoje 
življenjske izkušnje, drugačen pogled na svet ter nam predstavil svoje 
delo oz. poslanstvo, ki ga vodi širom po svetu. Skozi obred grlenega 
petja nas je očistil odvečne negativne energije in nam pomagal (po)iskati 
notranji mir, na katerem temelji mir celotnega sveta.
V sredo nas je s svojimi kuharskimi veščinami in s svojo edinstveno 
osebnostjo navdušila SALOME. Ob pripravi čokoladnega namaza za 
palačinke in borovničevega pireja nas je s svojimi zgodbami popeljala 
v svet šovbiznisa, (ne)sprejemanja drugačnosti in poklicnega kuhanja. 
S svojo pristnostjo, sproščenostjo in razigranostjo nas je na trenutke 
pošteno nasmejala, s svojo osebno zgodbo pa ganila. Tako čokoladni 
namaz za palačinke kot tudi borovničev pire sta bila kot ona – odlična!
Teden smo zaključili s 
predavanjem dr. Eve 
Škobalj, ki je z nami 
delila svoje bogate 
izkušnje s področja 
vzgoje v duhu 
čuječnosti.

Dogaja se! Center 
aktivnosti Koroške 

(MMKC)

TRADICIONALNO NOGOMETNO SREČANJE 
LD REMŠNIK IN LD KAPLA
V nedeljo, 1. 10. 2017, je na igrišču na Remšniku potekalo že 12. 
tradicionalno nogometno srečanje sosednjih lovskih družin LD Remšnik 
in LD Kapla. 
Gre za medsebojno druženje dveh lovskih družin, katerega pobudnik je 
bil že pokojni Stane Petar, takratni starešina LD Kapla. Tovrstno športno 
druženje povezuje lovski družini tudi izven lovske dejavnosti. Po končani 
tekmi, ki so jo dobili domači lovci LD Remšnik, je sledila zakuska v lovski 
koči na Remšniku. 
Naj izkoristimo priložnost ter se zahvalimo tudi sponzorjem za spominske 
majice. Naslednje leto se srečanje nadaljuje na Kapli.

Srečko Mazgan, LD Remšnik


