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Novičke Občine Radlje ob Dravi

1.  mesto - ŠD KLOŠTER/FASADERSTVO CIGLER
2.  mesto - KAVA BAR PAVL/KELME
3.  mesto - ŠD SV. ANTON
4.  mesto - VUZENICA/PNEVMATIK CENTER RUDOLF
NAJBOLJŠI STRELEC: JAN SREDENŠEK – ŠD KLOŠTER/FASADERSTVO CIGLER 
EKIPA FAIR PLAY: ŠD VAS

Silvo Izak, tajnik MLMN

Od četrtka do nedelje se bo v Radljah ob Dravi 
odvijal projekt Vsakdanje življenje brez ovir – za 
socialno vključenost invalidov. V projektu poleg 
Občine Radlje ob Dravi sodelujejo tudi občine 
Biograd na moru, Grosradl in Ribnica na Pohorju.
Prireditve se bodo odvijale po naslednjem 
programu v prostorih MKC-ja. 
Upamo, da se v teh dneh srečamo na kateri izmed 
prireditev. Vljudno vabljeni!

1. dan, četrtek,  21. 2. 2013
18:00–20:00 Sprejem udeležencev, predstavitev 
programa EZD in Evropske komisije, predstavitev 
sodelujočih društev in javnega zavoda, razdelitev 
terminskega plana za udeležence.
20:30–21:30 Spoznavni večer udeležencev projekta 
(društva, javni zavod in partnerji projekta).

2. dan, petek, 22. 2. 2013
10:00 –12:00 Predstavitev Evropske strategije o 
invalidnosti 2010–2020 – hotel.
15:00–19:00 Ustvarjalne delavnice na temo EU 
strategije o invalidnosti (vsakdanje življenje brez 
ovir) – hotel

3. dan, sobota, 23. 2. 2013
9:00–12:00 Diskusija o Konvenciji ZN o pravicah 
invalidov in predstavitev socialne vključenosti 
invalidov po državah partnericah (predstavijo 
sodelujoča društva v projektu) – hotel.
12:00–13:00 Predavanje: Terapevtsko jahanje 
konjev .
15:00–19:00 Ekskurzija v Ribnico na Pohorju 
(demonstracija smučanja za invalide) ter 
predstavitev evropske platforme proti revščini in 
socialni izključenosti v povezavi z invalidnostjo. 

4. dan, nedelja, 24. 2. 2013
10:00–11:00 Moderacija na temo, Strategija Evropa 
2020 (socialna izključenost invalidov in iniciative za 
preprečitev v Avstriji).
11:00–13:00 Postavitev razstave izdelkov iz 
ustvarjalne delavnice.

MEDOBČINSKA LIGA V 
MALEM NOGOMETU
V času od 15. 12. 2012 do 2. 2. 2013 
je bila v Športni hiši v Radljah ob 
Dravi pod okriljem Športne zveze 
Radlje ob Dravi, ŠKTM Radlje ob 
Dravi in Medobčinske lige malega 
nogometa izpeljano tekmovanje v 
malem nogometu »Zimska liga«. V tem 
tekmovanju je sodelovalo 15 ekip, ki 
so bile v predtekmovanju razdeljene v 
2 skupini. Na finalni turnir tekmovanja 
»Zimske lige« so se uvrstile štiri 
najbolje uvrščene ekipe iz skupin. 
Finalni turnir teh ekip je bil odigran 
v soboto, 2. 2. 2013, v Športni hiši v 
Radljah ob Dravi. 
Najboljše štiri ekipe Zimske lige:

VSAKDANjE žIVLjENjE 
BrEZ OVIr – ZA SOcIALNO 
VKLjUČENOST INVALIDOV

OBISK IZ BIOGrADA
Občina Radlje ob Dravi že nekaj 
časa sodeluje z dalmatinsko občino 
Biograd na moru. Na pobudo župana 
Alana Bukovnika in Ivana Kneza o 
skupnem sodelovanju med OŠ Radlje 
ob Dravi in OŠ Biograd na moru je 
v četrtek Radlje ob Dravi obiskalo 
šestdeset osmošolcev in njihovih 
učiteljev iz Biograda. 
Goste smo prijazno sprejeli v avli naše 
šole kjer so člani gledališkega krožka 
in člani mladinskega pevskega zbora 
pripravili kulturni program.  
V petek so se naši gostje iz Biograda 
odpeljali v Ribnico na Pohorju, kjer so 
se smučali, sankali in uživali na snegu 
skupaj  našimi osmošolci.
Zvečer so jim člani turističnega krožka  
pripravili predstavitev Slovenije in 
Radelj. Najprej smo jih pogostili s 
kruhom in soljo, nato pa jih povabili 

na pojedino, ki so jo sestavljale same 
slovenske dobrote, ki so jih pripravili člani 
krožka ob pomoči naših prijaznih kuharic.
Po pogostitvi je sledil kulturni program, 
kjer je nastopila šolska folklorna skupina.Za 
zaključek dneva je zazvenela še slovenska 
polka. V soboto so si mladi iz Biograda po 
Radljah ogledali kulturne in zgodovinske 
znamenitosti Radelj. Naši gostje so se domov 
odpeljali v nedeljo. Upamo, da so se v 
Dalmacijo vrnili z lepimi vtisi.

Simona Svanjak, OŠ Radlje ob Dravi
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

POTrEBUjETE 
POMOČ?

V okviru projekta »Prostovoljstvo« 
nudimo prostovoljci OŠ Radlje ob 

Dravi pomoč starejšim v popoldan-
skem času. 

Če potrebujete pomoč pri:
nakupu iz trgovine, prinašanju drv, 
kidanju snega, skupnih sprehodih,
pogovorih, družabnih igrah …, nas 
pokličite v dopoldanskem času na 

telefonski številki 02 887 95 91 
(Alenka) ali 028879594 (Lila).

»Skupaj smo močnejši!«

Prostovoljci OŠ Radlje  ob Dravi

NEžKA SE MOžI
Kulturno društvo Radlje ob Dravi vabi v 
soboto, 23. 2. 2013 ob 19. uri na predstavo 
Nežka se moži  za abonma in izven, v dvorano 
Kulturnega doma Radlje ob Dravi. Vstopnice 
v predprodaji pri IZI FOTO radlje in uro pred 
predstavo na blagajni Kulturnega doma 
radlje. Informacije: Ivanka 070 874 746 in 
Petra 040 741 242. 

Organizira Kulturno društvo radlje

ČETrTO PLEžUHANjE NA rEMŠNIKU
Tako kot že nekaj let, smo se tudi letos zbrali na snežnih strminah Remšnika na kmetiji Mivc. 
To vsakoletno druženje je postalo tako že tradicionalno. Ljubitelji snega so s seboj prinesli 
razna »vozila« za vožnjo po snežnih strminah. Najbolj zanimivi so bili seveda »pležuhi« 
(prirejena smučka s sedalom). Zbralo se nas je veliko število ljubiteljev iger na snegu in 
druženja. Poskrbljeno je bilo tudi za tople napitke, posladek in gretje ob ognju.
Namen srečanja je bil predvsem druženje, zabava in uživanje v zimskih radostih. 

 Tatjana Breznik

22. FEBRUAR ob 20.00
Marenberški MKC Radlje. FILMSKI VEČEr. VEČEr SLOVENSKEGA FILMA – TO SO GADI.  
Zgodba se odvija v ljubljanskem predmestju, kjer živi ovdoveli voznik mestnega av-
tobusa Štebe s svojimi petimi sinovi. Fantje so razposajeni in podkovani z različnimi 
vragolijami. Imenujejo jih kar gadi. Vabljeni, da si skupaj ogledamo gade in se nasme-
jemo njihovim potegavščinam.

23. FEBRUAR ob 21.00
Marenberški MKC Radlje. VEČEr DALMATINSKE GLASBE. V teh mrzlih zimskih dneh 
si dovolimo pridih poletja ter prisluhnimo in zaplešimo v ritmih dalmatinske glasbe v 
živo. 

26. FEBRUAR ob 16.00
Marenberški MKC Radlje. ZELIŠČArSKI DOGODEK. Spoznajmo zdravilna zelišča in si 
ob prijetnem druženju izmenjajmo dragocene napotke in nasvete za gojenje, nabiran-
je, shranjevanje in pripravljanje zelišč ter zeliščnih izdelkov. Poskrbimo, da bodo tudi 
mlajše generacije spoznale pomen zelišč in nadaljujmo bogato tradicijo iz roda v rod.

27. FEBRUAR ob 19.00
Marenberški MKC Radlje. MArTINČKOV VEČEr. DUŠAN PLANINc: KAjAK IN VESLANjE 
NA DIVjIH IN MANj DIVjIH VODAH. V predavanju bo Dušan predstavil svojo največjo 
ljubezen:  Kajak in veslanje na divjih in manj divjih vodah.

Datum dogodka Dogodek Ura
Četrtek, 21. 2. 2013 IZDELAJMO SI MEHČALEC 16.00
Petek, 22. 2. 2013 KIPARJENJE - GLINA 16.00
Sobota, 23. 2. 2013 MLADINSKE DELAVNICE- POHOD 16.00
Ponedeljek, 25. 2. 2013 PRESAJANJE ZELIŠČ 16.00
Torek, 26. 2. 2013 IZDELOVANJE NAKITA IZ FIMO MASE 16.00
Sreda, 27. 2. 2013 PEKA PIŠKOTOV 16.00
Četrtek, 28. 2. 2013 IZDELAVA PRAŠKA 16.00

VABjENI V MArENBErŠKI MKc rADLjE

ZAHVALA 
V soboto, 2. februarja, je v Vuhredu 
potekal koncert ob 5. obletnici Šajk. 
Koncert je zelo lepo uspel in dokazali smo, 
da sta glasba in veselje resnično neločljivo 
povezana. Velika zahvala je namenjena 
Šajkam, ki ohranjajo slovensko kulturno 
dediščino in širijo dobro voljo. Za pomoč 
in sodelovanje pri pripravi in izvedbi 
koncerta se zahvaljujem ansamblom, 
predvsem ansamblu STIL – 5 za ozvočenje, 
harmonikarjem, pevcu, humoristoma, 
voditeljici Veroniki Mravljak Andoljšek, 
sponzorjem in donatorjem. Zahvaljujem 
se tudi obiskovalcem, ki so nam z 
zanimanjem prisluhnili.  

Lea Glazer, KD Lija Kovač 


