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VABILO
MDI »Drava«, Društvo srčnih 
bolnikov – Koronarni klub Dravske 
doline, Krajevna skupnost Vuhred 
in Občina Radlje ob Dravi vas 
vabijo na proslavo 
Ob mednarodnem dnevu 
invalidov, na kateri bo tudi 
predaja defibrilatorja. Proslava 
bo v petek, 4. decembra 2015, 
ob 16. uri v večnamenski dvorani 
Vuhred. 
Slavnostni govorniki bodo župan 
Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan 
Bukovnik, predsednik ZDIS, Drago 
Novak, in predsednik KOO, Jožef 
Freidl. V kulturnem programu 
sodelujejo otroci OŠ Radlje ob 
Dravi in OŠ Ribnica na Pohorju, 
MePZ Mavrica, humorist Darko 
Ričnik in Ribniški fantje. 

Občina Radlje ob Dravi 

ADVENT NA 
DOBRAVI
Delavnica izdelave adventnih 
venčkov za mlade z Dobrave:
PETEK, 27. 11. 2015 (16.00–18.00) 
– v Vaškem domu KŠTD Dobrava.
Romanje z lučkami na Dobravo h 
kapelici sv. Trojice:
SOBOTA, 28. 11. 2015 (po večerni 
maši) – pred župnijsko cerkvijo sv. 
Mihaela v Radljah.
Blagoslov adventnih venčkov:
SOBOTA, 28. 11. 2015 (ob 18.45) – 
pri dobrški kapelici sv. Trojice.

VABILO
KULTURNO DRUŠTVO RADLJE 
vabi na prvo predstavo za 
gledališki abonma in izven, ki 
bo v nedeljo, 29. 11. 2015, ob 
18. uri. Naslov predstave je 
MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO 
Z VENERE.

Komedija/Špas teater, Bastard 
produkcija, d. o. o./Denis Avdič. 
Predstava je razprodana.

KD Radlje ob Dravi 

VABILO
Cerkveni pevski zbor Vuhred 
vas skupaj z Ženskim pevskim 
zborom iz Vuzenice vabi na 
koncert ob 170. obletnici 
rojstva duhovnika, alpinista in 
skladatelja Jakoba Aljaža, ki bo 
v petek, 27. novembra 2015, 
ob 17.30 – po sv. maši, v cerkvi 
Sv. Lovrenca v Vuhredu.
Vljudno vabljeni.

Cerkveni pevski zbor Vuhred

VABILO NA 
GLEDALIŠKO 
PREDSTAVO
Že pogrešate gledališke 
predstave?  V soboto, 
28. 11., ob 19. uri smo za 
vas v Marenberškem MKC-ju 
pripravili pravo rešitev!
Vabimo vas na edinstveno, malo 
drugačno, gledališko predstavo, 
pripravljeno z inovativnimi 
metodami, ki pa vas zagotovo 
ne bodo pustile ravnodušnih.

MMKC

VABILO
VABLJENI NA  2. MARTINČKOV 
VEČER, ki bo v sredo, 2. 12. 2015, 
ob 19. uri v Mladinskem centru 
Radlje. Odprava 2015: Peru–
Andi–Cordillera Blanca

V četrtek, 19. novembra 2015, 
se je v Knjižnici Radlje odvijala 
prireditev v okviru projekta 
Mladi, povabljeni v koroške 
knjižnice – z naslovom Knjižne 
mišice. Nosilec projekta je 
Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika v sodelovanju z 
Debatnim krožkom Gimnazije 
Ravne na Koroškem, vključene pa 
so vse koroške knjižnice. 
Knjižne mišice so pestro 
tekmovanje po vzoru Knjižnih 
olimpijskih iger, ki skozi igre 
omogoča spoznavanje knjižnice 
in njene dejavnosti, spoznavanje 
sodobne slovenske literature in 
bogatenje besednega zaklada. 
Ime Knjižne mišice je izbrano 

Vabljeni v knjižnico Radlje v 
četrtek, 26. novembra 2015, 
ob 18. uri na potopisno 
predavanje Mateja Koširja: 
ČUDOVITA PATAGONIJA. 

zato, ker gre za »merjenje knjižnih 
moči«. Osrednja tema tega 
srečanja so bile grde besede.
Prireditve se je udeležilo 18 
učencev OŠ Radlje iz 8. in 9. 
razreda. Pod vodstvom dveh 
dijakov Gimnazije Ravne so se, 
razdeljeni v 4 skupine, med seboj 
pomerili v 5 igrah, ki so bile 
časovno omejene. Vse naloge 
so bile točkovane in zmagala je 
ekipa z najvišjim seštevkom točk. 
Za nagrado so člani zmagovalne 
ekipe prejeli zanimivo miselno 
igro Story cubes. 
V Knjižnici Radlje upamo, da so 
učenci pri nas preživeli zabaven, 
zanimiv in morda malo tudi 
poučen dopoldan. 

Vse, ki se boste udeležili 
delavnice izdelave adventnih 
venčkov, obveščamo, da bo 
nekaj materiala na voljo na 
delavnici, zaželeno pa je, da 
sveče, zelenje in preostali 
material prinesete s seboj.

Lepo vabljeni!  KŠTD Dobrava

Patagonija – dežela avanturizma 
in pustolovščin, dežela številnih 
ledenikov, neosvojenih vrhov, 
dežela ekstremov, estancij 
in belega zlata in še bi lahko 
naštevali. 

Cordillera Blanca je gorska 
veriga v Peruju in je del 
Andov. Zavoljo lepote gora in 
raznobarvnosti pokrajine je cilj 
in želja ter sen mnogih. Odpravo 
Peru 2015, katere namen 

je bil tudi obeležitev že 20. 
obletnice PK Martinčka, bosta 
predstavila Gregor Miklavc in Igor 
Lauko. 

Organizatorji: PK Martinček, 
MKC Marenberški

KNJIŽNE MIŠICE
Knjižnica Radlje



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, 26. 11., ob 9.00 Medgeneracijska čajanka: Svetovanje s strani Centra za 
socialno delo Radlje ob Dravi

Petek, 27. 11., ob 19.00 S »prejico« ob čaju

Sobota, 28. 11., ob 19.00 Gledališka predstava

Nedelja, 29. 11., ob 18.00 Izdelava smerokaza v MMKC

Ponedeljek, 30. 11., ob 9.00 in 18.00 Izdelava novoletnih okraskov

Torek, 1. 12., od 5.30 do 8.00 Stojnica za 1. december v centru Radelj

Torek, 1. 12., ob 18.00 AIDS – tabu v našem kraju

Sreda, 2. 12., ob 9.00 in 18.00 Kuharska delavnica: SONČNICA iz testa

Sreda, 2. 12., ob 19.00 DRUŠTVO AJDA – izdelava sirupa proti kašlju

Četrtek, 3. 12., ob 9.00 Medgeneracijska čajanka: ZGODOVINA RELIGIJE 
Pogovor z Dr. Ivanom Rojnikom

Četrtek, 3. 12., ob 18.00 LITERARNI VEČER – Ta veseli dan kulture

LIKOVNA SEKCIJA 
PREDSTAVLJA PROJEKT 
GRAFIKA
Člani likovne sekcije s svojim 
mentorjem Zoranom Ogrincem 
si vsako leto izberemo projekt, 
ki se mu posvečamo skozi vse 
leto. Naš predlanski projekt se 
je imenoval Radlje skozi čas. 
Slikali smo znane in manj znane 
kotičke Radelj in se na koncu 
predstavili z razstavo. Lani 
smo se seznanili z ilustracijo. 
Razstavo smo imeli najprej v 
Knjižnici Radlje, nato pa še v 
okoliških šolah.
Za letošnji projekt smo si izbrali 
grafiko – visoki tisk. Z ogledom 
razstave Franceta Miheliča 
in Luigia Kasimirija smo se 
seznanili z njunimi grafikami. 
Nekateri člani smo si ogledali 
tudi razstave v Grafičnem 
centru Ljubljana in razstavo 
Hommage a Picasso v Lendavi. 
V naših delavnicah nas je naš 
mentor seznanil z različnimi 
tehnikami: ex libris, linorez, 
lesorez, gvaš, črno-bela in 
barvna monotipija, šablonski 
tisk … Vsak udeleženec je 
naredil nekaj barvnih in črno-

belih monotipij, serije linorezov ter 
nekaj barvnih odtisov v akvarelni 
tehniki. Za zaključek našega 
projekta smo 17. oktobra v galeriji 
Ars pripravili razstavo z naslovom 
Črno, belo in mavrično, ki smo jo 
obogatili s kulturnim programom. 
Bili smo zelo zadovoljni z obiskom.
V sredo, 8. decembra 2015, vas 
ob 18.00 vabimo v Knjižnico 
Radlje, kjer se bo naša članica 
Tanja Goričan predstavila s prvo 
samostojno razstavo.

Likovna sekcija KD Radlje 

VABILO
Vljudno vabljeni na posvet 
z naslovom SOCIALNO 
PODJETNIŠTVO NA PODEŽELJU, 
ki ga pripravlja ŠENT – Slovensko 
združenje za duševno zdravje, 
pod pokroviteljstvom župana 
Občine Radlje ob Dravi, g. mag. 
Alana Bukovnika, in sicer 3. 
decembra 2015 od 9. do 15. ure 
v Radljah ob Dravi, v prostorih 
MKC (MLADINSKI KULTURNI 
CENTER) RADLJE OB DRAVI. 

PODNEBNE 
SPREMEMBE 
V SLOVENIJI

Podnebnim spremembam in 
njihovim posledicam se ni možno 
izogniti … zato bomo v Marenberškem 
mladinskem kulturnem centru v 
petek, 27. 11. 2015, ob 16. uri izvedli 
delavnico na to temo. Na delavnici 
bomo ugotavljali, na kakšen način mi 
občutimo podnebne spremembe in 
kako vplivajo na nas in naše življenje. 
Skupaj bomo poiskali možne rešitve 
za boljši jutri. 
Vabljeni vsi, ki vam ni vseeno za našo 
prihodnost in prihodnost naših otrok. 

torek, 1. december 2015, 
ob 19. uri

ŠT. JANŽ PRI RADLJAH, 
gostilna Žohar

sreda, 2. december 2015, 
ob 20. uri

SP. VIŽINGA, 
mladinski dom Havaji

četrtek, 3. december 2015, 
ob 19. uri

SV. TRIJE KRALJI, 
kmetija Pernat

petek, 4. december 2015, 
ob 19. uri

REMŠNIK, 
dvorana na Remšniku

torek, 8. december 2015, 
ob 19. uri

VAS, 
gostilna pri Erjavcu

sreda, 9. december 2015, 
ob 19. uri

ZG. VIŽINGA, 
pri Peserlu

četrtek, 10. december 2015, 
ob 19. uri

SV. ANTON NA POHORJU, 
dvorana KS

petek, 11. december 2015, 
ob 19. uri

DOBRAVA, 
Vaški dom Dobrava

ponedeljek, 14. december 2015, 
ob 19. uri

VUHRED, 
večnamenska dvorana

torek, 15. december 2015, 
ob 19. uri

RADLJE OB DRAVI, 
dvorana MKC

Predlog dnevnega reda zbora občanov:
•	 seznanitev z aktualnostmi v občini ter ostala problematika.
O morebitni spremembi termina zbora občanov vas bomo pravočasno 
obvestili. VLJUDNO VABLJENI!

Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK

Vabljeni na 
          delavnice v

Program najdete na spletni strani 
občine. BREZPLAČNA udeležba.

PRIJAVA OBVEZNA NA:
http://www.dse-si.org/, 

DODATNE INFORMACIJE NA:   
kristina.voda@sent.si ali 
01/230-78-33.

ŠENT – Slovensko združenje za 
duševno zdravje


