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JEZIKOVNI TEČAJI V MMKC
Poznavanje jezikov je dandanes pomembno tako v poslovnem 
kot zasebnem svetu, zato je jezikovni program v Marenberškem 
mladinskem kulturnem centru Radlje ob Dravi primeren za vse 
generacije.
Jezikovni tečaji pri nas potekajo pod vodstvom prijaznih, 
razumevajočih in strokovno podkovanih učiteljev. Temeljijo predvsem 
na konverzaciji in uporabnem jeziku.
V mesecu oktobru pričnemo z izvajanjem nemškega jezika, v 
novembru pa angleškega. Uvodni sestanek za nemščino bo 20. 
oktobra 2014 ob 17. uri, za angleščino pa 6. novembra 2014 ob  
18. uri. Vabimo vas na začetni in nadaljevalni program. Prijave in 
informacije na 040 852 287 (Dominika) ali 040 186 602 (Vojko). 
Cena 30-urnega tečaja je 40 €. Ob prvem obisku se plača vsaj 10 €.

RAČUNALNIŠKI TEČAJI V MMKC
V Marenberškem mladinskem kulturnem centru pričenjamo z 
zbiranjem prijav za osnovni tečaj računalništva za starejše. Delavnice 
temeljijo na medgeneracijskem sodelovanju in spodbujanju 
vseživljenjskega učenja.
Z delavnicami želimo dvigniti računalniško pismenost in udeležence 
navdušiti nad uporabo interneta in računalnika. Na delavnicah bomo 
spoznali osnove računalniških veščin, kot so: iskanje informacij na 
internetu, osnovne funkcije računalništva, elektronska pošta, ... 
Dogovorimo se lahko tudi za nadgradnjo obstoječega računalniškega 
znanja.
Cena tečaja je 5 €. Prijave in dodatne informacije na 040 186 602 
(Vojko). Tečaj se bo pričel v mesecu novembru.

SVETOVNI MESEC ALZHEIMERJEVE BOLEZNI
še vedno tabu. Ljudje so nezaupljivo prebirali 
gradivo o bolezni. Še naprej se bomo trudili, 
da bomo okolje osveščali o bolezni, za katero 
resnično lahko rečemo, da se prikrade kot tat in 
nam vzame nekaj, kar nam vsem največ pomeni  
- samostojnost in neodvisnost. 

Dom Hmelina

znakih in o tem, kaj lahko sami naredimo, da se 
bolezni izognemo. Organiziramo delavnico ročnih 
spretnosti in branja, kjer prisotni ustvarjajo, se 
družijo in tako ohranjajo kognitivne sposobnosti. V 
Domu dajemo velik poudarek na delo s stanovalci, 
ki so zboleli za demenco. V ta namen se nenehno 
izobražujemo in izpopolnjujemo, zato bomo za 
zaposlene v tem mesecu organizirali izobraževanje 
z naslovom »Organizacija dela v skupini (oddelku) 
z osebami z demenco«. 
Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni smo obeležili 
s »Sprehodom za spomin«, s tem smo želeli ljudi v 
lokalnem okolju bolje seznaniti z demenco. Zbrali 
smo se pred Domom, si nadeli kape z napisom 
»Sprehod za spomin« in se skupaj odpravili 
do centra Radelj. Tam nas je čakala stojnica z 
napitki, prigrizki ter tiskan material za osveščanje 
o demenci. Odziv mimoidočih, ki so se ustavili 
ob stojnici, je potrdil, da je bolezen demenca 

September je svetovni mesec Alzheimerjeve 
bolezni. O bolezni demenci se v zadnjem času 
vse več govori. Strokovnjaki opozarjajo, da bo 
bolnikov z demenco vsak dan več in da na bolezen 
nismo pripravljeni. Tega se zavedamo tudi pri nas, 
v Domu Hmelina, domu za starejše občane, d. o. 
o. Za osveščanje ljudi v lokalnem okolju in širše 
smo v minulem mesecu pripravili mesecu veliko 
aktivnosti, povezanih s temo demence. Tako 
kot vsak prvi petek v mesecu, smo tudi tokrat 
imeli druženje, poimenovano Alzheimer cafe. 
Druženje je namenjeno vsem, ki so se z boleznijo 
demenco srečali, jo doživeli ali za njo oboleli. 
Urimo spomin ob družabnih igrah in izvajanju 
vaj za ohranjanje kognitivnih sposobnosti. Telo 
in duha  sproščamo in razgibavamo ob plesu in 
telovadbi. Za lokalno okolje in stanovalce smo 
pripravili predavanja na temo demence. Ob tem 
bomo spregovorili o oblikah demence, prvih 



AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV 2014
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi obvešča občane občine Radlje ob Dravi, da se bo 
akcija odvoza kosovnih odpadkov izvajala po sledečem razporedu:

Naselje: Lokacija Datum

RADLJE Grajska pot 2 (Smrečnik)
Pod gradom 26 (Breznik)
Pod gradom 39 (stanovanjski blok)
Pri skali 8 (Gros)
Maistrova (Pavlič - Praznik)
Hmelina (Zupančič)
Hmelina (ERA)

6. in 7. 10. 2014

DOBRAVA kmetija GLAŽER
Jurač

8. in 9. 10. 2014SP. VIŽINGA odcep za igrišče Havaji
cesta Hudej - Snežič (Prater)

VUHRED Vas pri koritu
Zadružni dom

SV. ANTON Sv. Anton - igrišče
Sp. Orlica - igrišče pri Greglu

13. in 
14. 10. 2014

VAS in  
ZG. KOZJI VRH

Elektrarniško naselje Kozji Vrh
Avtobusno postajališče Vas

ZG. VIŽINGA center - Šrajner
odcep pri kmetiji Korent
križišče Remoplast

ŠT. JANŽ cerkev Sv. Janez

15. in 
16. 10. 2014

REMŠNIK Remšnik šola
Koležnikov most

SV. TRIJE KRALJI OŠ Brezovec - Štandeker
Cesta pri kmetiji Rožič - Mori

NAVODILO: V akciji odvoza kosovnih odpadkov lahko uporabniki oddajo IZKLJUČNO kosovne 
odpadke, med katere NE SODIJO:
- mokri in suhi komunalni odpadki,
- nevarni odpadki (barve, laki, razredčila, akumulatorji, ...),
- gradbeni odpadki (beton, opeka, ploščice, izolacija, okna z steklom, …),
- salonitna kritina

Hvala za razumevanje!
JKP Radlje ob Dravi d.o.o.

VABILO 
Vljudno vabljeni v četrtek, 9. oktobra 2014, ob 18. uri v knjižnico 
Radlje na predstavitev z delavnico: EFT tehnika – tehnika doseganja 
čustvene svobode. Zagotovo ste že slišali za tapkanje – to je to: tehnika 
nežnega tapkanja po akupresurnih točkah, s katero vzpostavimo 
ravnovesje v našem energijskem sistemu in odpravimo blokade, ki 
povzročajo negativna čustva in fizične bolečine. In zakaj jo uporabljati? 
Ker je učinkovita samopomoč, ki je vedno na dosegu rok. Več o tehniki, 
izvajanju in učinkovitosti nam bo predstavila Andreja Valcl, certificirana 
EFT izvajalka 3. stopnje. Informacije lahko poiščete tudi na spletni strani: 
www.eft-slovenija.si.

SPOŠTOVANI BRALCI! 
Obvestiti vas želimo, da od 1. oktobra zbiramo prijave za sodelovanje pri bralni znački za 
odrasle: KOROŠCI PA BUKVE BEREMO. Branje knjig bo potekalo do aprila 2015, ko se bomo 
na zaključni prireditvi srečali s slovenskim pisateljem ali pisateljico. Vsi bralci, ki boste v tem 
obdobju prebrali vsaj 5 knjig s priporočilnega seznama, boste na zaključni prireditvi prejeli 
knjižno nagrado in praktično darilo. Korošci pa bukve beremo je skupen projekt promocije 
branja za odrasle v vseh koroških splošnih knjižnicah. Več informacij in bralno mapo prejmete 
ob obisku knjižnice. VABLJENI V KOROŠKO BRALNO DRUŠČINO!

OBVESTILO 
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, 
OBMOČNA ENOTA SLOVENJ GRADEC, in 
KRAJEVNA ENOTA RADLJE vabita na JAVNO 
RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO 
OSNUTKA GOZDNOGOSPODARSKEGA 
NAČRTA GOZDNOGOSPODARSKE ENOTE 
RADLJE - desni breg, izdelanega za obdobje 
od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023.

Lastniki gozdov ter druge fizične in pravne 
osebe z območja občine Radlje ob Dravi si lahko 
strokovne osnove za gospodarjenje z gozdovi 
v gozdnogospodarski enoti RADLJE - desni 
breg ogledajo vsak delovni dan, od četrtka,  
9. oktobra 2014, do vključno srede, 
22. oktobra 2014, med 8. in 12. uro, v 
prostorih Krajevne enote Radlje, Koroška 
cesta 68, Radlje ob Dravi. Osnutek 
gozdnogospodarskega načrta bo v času javne 
razgrnitve na ogled tudi na spletni strani 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

V sredo, 15. oktobra 2014, ob 12. uri bo v 
sejni sobi Krajevne enote ZGS Radlje, Koroška 
cesta 68, Radlje ob Dravi, organizirana JAVNA 
OBRAVNAVA gozdnogospodarskega načrta.

Lepo vabljeni!
 Jerneja Čoderl, 

vodja KE ZGS Radlje

Uporabniki občinskih in gozdnih 
cest na območju občine  
Radlje ob Dravi
Obveščamo vas, da s 6. oktobrom 2014 
preneha veljati prepoved prometa na 
občinskih in gozdnih cestah za vsa tovorna 
vozila, ki presegajo osno obremenitev 4 tone.

Občina Radlje ob Dravi

V  A  B  I  L  O
Območno združenje Rdečega križa RADLJE 

OB DRAVI vabi vse zdrave občane, stare 
od 18 do 65 let, na odvzem krvi,  ki bo v 

sredo,  15. oktobra 2014, v osnovni 
šoli v RADLJAH. Vpis na akciji bo  

od 7.30  do 12. ure.
Na dan odvzema zajtrkujte nemastno hrano.

Prosimo, da s seboj prinesete osebni 
dokument, ki izkazuje vašo istovetnost. 

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!

 


