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ZBOR OBČANOV
Na podlagi 79. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št 
MUV št. 28/16, 35/17 in 11/19), vas ŽUPAN OBČINE RADLJE OB 
DRAVI VABI na ZBOR OBČANOV
ki bo potekal po naslednjem razporedu:

• četrtek, 14. november 2019, ob 19. uri, ZG. VIŽINGA, Ribiški 
dom Radlje ob Dravi,

• petek, 15. november 2019, ob 19. uri, RADLJE OB DRAVI, 
Galerija v Knjižnici Radlje.

Predlog dnevnega reda zbora občanov:
• seznanitev z aktualnostmi v občini ter druga problematika.

VLJUDNO VABLJENI!
Župan Občine Radlje ob Dravi
Mag. Alan BUKOVNIK

VABILO
PGD Radlje ob Dravi vas vabi na ponovno odprtje Gasilskega 
muzeja, ki bo v četrtek, 14. 11. 2019, ob 17. uri, na novi 
lokaciji – Mariborska cesta 7 v Radljah ob Dravi (vhod z zadnje 
strani zgradbe). 

Vljudno vabljeni!
PGD Radlje ob Dravi

VLJUDNO VABLJENI V TEM TEDNU NA 
DOGODKE V KNJIŽNICO RADLJE:
V četrtek, 14. novembra, dopoldan, ob 10. uri na BRALNO PO-
GOVORNO SREČANJE. Na 2. srečanju v sezoni 2019/2020 se bodo 
udeleženci pogovarjali o knjigi Veliki dobitek. Pogovor bo vodila in 
usmerjala Breda Bobovnik.

V četrtek, 14. novembra, zvečer, ob 18. uri na Literarni večer in 
srečanje s patrom dr. KARLOM GRŽANOM: Predavanje o ironiji in 
smehu, ki osvobaja. Njegova knjiga Jaz, Čarli Čeplin je uvrščena 
na priporočilni seznam literature za 10. sezono bralne značke za 
odrasle Korošci pa bukve beremo.

V soboto, 16. novembra, dopoldan, ob 10. uri na pravljično uro: 
NIMAM ČASA in ustvarjalno delavnico po pravljičnem doživetju.

 

In še povabilo v knjižnico za prihodnji teden, ko vse slovenske 
splošne knjižnice praznujemo s svojimi obiskovalci: 

Dan splošnih knjižnic je tako lep praznik, da ga bomo praznovali 
kar ves teden. Pridružite se nam med 18. in 23. novembrom na 

tednu razstav, predstavitev, delavnic in dogodkov na 
izbrano temo dneva!

V mesecu novembru – ob praznovanju DNEVA SLOVENSKIH 
SPLOŠNIH KNJIŽNIC 

nudimo UGODNOST ZA NOVE ČLANE: 
v novembru včlanjenim novim članom prvo letno članarino 

PODARIMO.



V Slovenj Gradec se lahko vključijo kandidati iz občine Mislinja, 
Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna 
na Koroškem. V Radlje ob Dravi pa se lahko vključijo kandidati iz 
občin Dravograd, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Radlje ob 
Dravi in Podvelka.

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada

STOPI KORAK NAPREJ IN SE VKLJUČI V PROGRAM 
SOCIALNE AKTIVACIJE

Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v letu 2017 nastal 
kot odziv na posledice gospodarske krize, s katero se je dvignilo 
število dolgotrajno brezposelnih oseb. Kljub izboljšanju gospodar-
ske slike se danes še vedno srečujemo z ranljivimi skupinami in 
posamezniki, ki so težje zaposljivi, izgubljajo svoja delovna znanja 
in kompetence ter imajo številne socialne in zdravstvene težave. 
Ti posamezniki pa se med drugim soočajo s socialno revščino in 
izključenostjo.

Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancirata Republika Slove-
nija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada, 
vzpostavlja model 16 regijskih mobilnih enot po celotni Sloveniji, 
v okviru katerih deluje 48 koordinatorjev socialne aktivacije, ki 
zagotavljajo podporo pri obravnavi posameznika vključenega v 
sistem socialne aktivacije. Regijska mobilna enota za Koroško ima 
prostore na Meškovi ulici 21 v Slovenj Gradcu, kjer so zaposlene 
tri koordinatorke socialne aktivacije. Dodatno se na podlagi javnih 
razpisov financirajo tudi projekti socialne aktivacije, v katerih 
izbrani izvajalci z vsebino nudijo podporo in opolnomočenje ciljne 
skupine za približevanje trgu dela.
Ciljna skupina projekta socialne aktivacije so dolgotrajni prejemni-
ki denarne socialne pomoči, ki so zaradi različnih razlogov začasno 
nezaposljive osebe, druge neaktivne osebe, ki ne prejemajo 
denarne socialne pomoči ter ženske iz drugih kulturnih okolij in 
romske ženske. 

Projekt pomembno prispeva k izboljšanju socialne problematike 
v naši regiji, saj se skozi njega aktivno rešujejo socialne problema-
tike posameznikov, veliko pozornosti pa se namenja tudi informi-
ranju, motivaciji in podpori za opolnomočenje ter dvig različnih 
funkcionalnih in delovnih kompetenc, socialne mreže, stikov in 
pridobivanje novih spretnosti in znanj. Cilj je doseči reaktivacijo in 
integracijo posameznikov v družbene sisteme ter jih znova vklju-
čiti na trg dela. Kot kažejo številni dosedanji primeri dobre prakse, 
je to mogoče doseči s celovitim pristopom, ki ga je treba umestiti 
v kontekst delovanja že obstoječih socialnih služb. Osebe vključe-
ne v programe izvajalcev pridobijo konkretne praktične izkušnje za 
trg dela, ki jih lahko osvojijo med usposabljanjem pri delodajalcih 
v samem delovnem procesu pod vodstvom mentorja. Na ta način 
potencialni delodajalci spoznajo, da imajo brezposelne osebe 
na zavodu za zaposlovanje ogromno znanj, a morda le premalo 
izkušenj ali možnosti, da le-te pokažejo. Delodajalec z vključitvijo 
v projekt socialne aktivacije pridobi možnost, da svoj potencialni 
bodoči kader nauči potrebnih znanj in si s tem zagotovi delavca, ki 
ga potrebuje.

Vključevanje v projekte Socialne aktivacije poteka preko enotne 
vstopne točke na Centru za socialno delo ter Urada za delo. Obe 
organizaciji sodelujeta s koordinatorji socialne aktivacije. Pilotni 
projekt Socialne aktivacije, ki traja do leta 2022, se bo po zaključ-
ku sofinanciranja umestil v sistem socialno varstvenih storitev in 
programov v reorganizirano mrežo centrov za socialno delo. 

Na Koroškem projekt izvaja Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih 
potencialov so. p,, in sicer za obdobje od 2019 do 2022, ko se 
projekt zaključi. V tem obdobju bo izvajalec izvedel pet ponovitev 
6-mesečnih programov na dveh lokacijah, v Slovenj Gradcu in v 
Radljah ob Dravi.
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