
VODNIK PO PRIREDITVAH OBČINE RADLJE OB DRAVI  

Vodnik po prireditvah vseh občin najdete na spletni 
strani občine  http://www.radlje.si/doc2/vodnik/
vodnik.pdf 

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

tava Radlje ob Dravi

Informativno glasilo občine Radlje ob Dravi  •  januar 2020  •  številka 1

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

PRAZNIČNI DECEMBER 2019
Za nami je praznični mesec, ki ima svoj čar za vse generacije, posebej pa 
je seveda zaradi prihoda dobrih mož pomemben za otroke. Člani Društva 
prijateljev mladine smo se potrudili po najboljših močeh, da pripomo-
remo k čarobnemu dogajanju. Pravi čas smo obvestili Dedka Mraza, da 
se je ustavil v naših krajih. Pripravili smo predstavo o čarobni mavrici, ki 
z brezčasnim sporočilom govori o darilih in hvaležnosti ter poskrbeli za 
pogostitve na obdarovanjih. Dedek Mraz je obiskal otroke na Remšniku, 
Svetem Antonu, v Vuhredu in v Radljah. Skupno je na svojih kolenih pou-
jčkal 200 otrok in še kakšnega za povrh. Zagotovo so bili otroci zelo veseli 
daril, ki so jih ponosno sprejemali in z radovednostjo odkrivali, prav tako 
pa je bilo srečanje z Dedkom Mrazom tisto doživetje, zaradi katerega so 
se njihove očke zasvetile s posebnim žarom. Prav njihovo doživljanje pra-
znikov, njihovo čudenje in pričakovanje ohranja čarobnost decembrskega 
časa. Zato DPM Radlje ohranja tradicijo priprave drugih dogodkov v 
decembru: zimske vasi in obiska dedka Mraza v domu za starejše občane 
Hmelina ter se odzove na povabila k sodelovanju z drugimi inštitucijami. 
Veseli smo, da se občani prireditev udeležujete.

Zaradi podpore in dobrega sodelovanja v občini ohranjamo člani 
prostovoljnih društev željo in pripravljenost, da svoje delo in prosti čas 
podarimo skupnosti. Zato se člani DPM Radlje zahvaljujemo vsem, ki ste 
pripomogli, da je bilo decembrsko dogajanje pestro in dobro izvedeno. 
Hvala Občini Radlje in županu Alanu Bukovniku za vso podporo in pozor-
nost. Hvala vsem predsednikom in predstavnikom krajevnih skupnosti 
Remšnik, Sv. Anton, Vuhred in Radlje. Prav tako hvala Tadeju Kuzmiču, da 
smo lahko gostovali v dvorani Radeljskega hotela ter vsem nastopajočim 
v zimski vasi. 

Vsem želimo srečno in zdravo leto 2020 in naj prinese veliko takšnih do-
živetij, ko bo v vaših očeh, ne glede na leta, zažarel poseben žar – otroško 
čudenje in radost.

DPM Radlje ob Dravi

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV NA REMŠNIKU
Iskrivost pisanih decembrskih luči lepša drobne trenutke v mozaiku časa,
čarobnost zimskega ivja na drevju senči črne misli, 
toplina in iskrenost besed grejeta prezebla srca …

In prav s to toplino smo segreli srca obiskovalcev nabito polne remšniške 
dvorane tisto mrzlo nedeljo, 22. 12. 2019, in tako harmonično zakorakali 
v božično-novoletne praznike.  Ob zvokih glasbe, petja in plesa nasto-
pajočih smo vsi skupaj pričarali pravo božično vzdušje. Predstavile so se 
mlade gimnastičarke, otroška folklorna skupina Hribovčki, OPZ in MPZ OŠ 
Remšnik ter posamezni učenci na svojih glasbilih. Druženje so popestrili 
tudi mladi dramski igralci z igrico Dobri snežak, z ubranimi zvoki pa ga 
je zaključil pevski zbor Dominica nova, ki nam je zaželel najlepše želje, 
zavite v celofan harmoničnega petja.
Najlepša hvala prav vsem nastopajočim, prav tako tudi krajevni skupnosti 
Remšnik ter KŠTD Remšnik in ŠKUD-u OŠ Remšnik, ki so s svojo srčnostjo 
vsak po svoje prispevali delček k uspešni organizaciji in izvedbi prireditve.
Včasih je za srečo dovolj le trenutek, ko si vzamemo čas in ga posvetimo 
drugemu. In prav tega z Remšnika pošiljamo tudi bralcem Novičkarja.

Srečno in zadovoljno novo leto 2020!

OŠ Remšnik, Melita Stražišnik

NAPOVEDNIKI PRIREDITEV
ČETRTEK, 9. JANUAR 2020

MKC Radlje ob Dravi.

10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent.
18.00 Ugankarski popoldan.

PETEK, 10. JANUAR 2020

MKC Radlje ob Dravi.

18.00 Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa.
20.00  Križanje mnenj.

SOBOTA, 11. JANUAR 2020

Knjižnica Radlje ob Dravi.

10.00

Knjižnica Radlje ob Dravi. Delavnica: Moje leto 2020 s Špelo 
Kresnik. Delavnica je namenjena vsem, ki veste, da si zaslu-
žite živeti življenje, ki si ga želite, in se hkrati zavedate, da je 
moč v vaših rokah. Na delavnici boste oblikovali cilje za leto 
2020 na način, da bodo lažje dosegljivi. Izvedeli boste, kaj za 
doseganje ciljev uporabljajo uspešni ljudje. Na delavnici bo 
veliko praktičnih vaj, zato s seboj prinesite pisala in beležke. 
Preostalo gradivo dobite na dogodku. Prijave na delavnico 
niso obvezne, so pa zaželene na info@spelakresnik.com. 
Delavnica traja približno tri ure. Organizatorja: VDC Dogaja 
se in Knjižnica Radlje.

MKC Radlje ob Dravi.

16.00  Družabni vikend.
20.00 Kuhamo z mladimi.

NEDELJA, 12. JANUAR 2020

Cerkev sv. Mihaela Radlje ob Dravi

9.00 Srečanje novokrščencev 2020.

MKC Radlje ob Dravi

16.00  Družabni vikend.

PONEDELJEK, 13. JANUAR 2020
MKC Radlje ob Dravi
9.00  Angleške pogovorne urice.
9.00 Berem, torej mislim v domu Hmelina.
18.00 Igranje namiznega tenisa.
20.20  Rekreacija za mlade v Športni hiši Radlje ob Dravi.

Knjižnica Radlje.
17.00 Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. Nahranimo ptičke! 

Otroci bodo izdelovali naravno ptičjo krmilnico. Ves material 
bo pripravljen v knjižnici. Odrasli bodo s servietno tehniko 
predelali različno embalažo v lepe in uporabne predmete. 
Udeleženci potrebujejo serviete z lepimi motivi, kose čipke 
ali okrasnih trakov iz blaga ter stekleno ali kovinsko embala-
žo, lahko je tudi preprosto kozarec za vlaganje s pokrovom.

TOREK, 14. JANUAR 2020
MKC Radlje ob Dravi
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Radlje 

ob Dravi.
10.00 Zeliščarstvo.
18.00 Igranje namiznih iger.

SREDA, 15. JANUAR 2020 
MKC Radlje ob Dravi 
9.00 Kuharska delavnica.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

ČETRTEK, 16. JANUAR 2020
Knjižnica Radlje

9.00

Bralno-pogovorno srečanje, namenjeno odraslim, starej-
šim, upokojencem in invalidom; vsem, ki radi berete, želite 
brati ter se ob knjigah pogovarjati in družiti. Na 4. srečanju 
v sezoni 2019/2020 bodo udeleženci obravnavali knjigo Sa-
manthina pisma Jennifer. Pogovor bo vodila in usmerjala 
Breda Bobovnik. Četudi knjige niste prebrali, se pridružite 
pogovoru, saj je vsebina knjige iztočnica za razpravo.

MKC Radlje ob Dravi.
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent.
18.00 Ugankarski popoldan.

PETEK, 17. JANUAR 2020 

MKC Radlje ob Dravi.

18.00  Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa.

20.00 Križanje mnenj.



VESELI DECEMBER MLADIH GLASBENIKOV OŠ RADLJE OB 
DRAVI
Konec leta 2019 je bil za pevke in pevce OŠ Radlje zelo pester in deloven, 
saj so se kar šestkrat predstavili širši publiki. 

MPZ OŠ Radlje je 23. 11.2019 zapel na mednarodni konferenci o 
domoljubju, ki je potekala na naši šoli. OPZ OŠ Radlje se je predstavil na 
koncertu Big banda Radlje, ki ji bil 30. 11. 2019 v dvorani Kulturnega 
doma. Oba starejša zbora, otroški in mladinski, sta zapela na prazničnem 
prižigu lučk v centru Radelj 6. 12. 2019. Krajani so lahko uživali na 
našem božičnem koncertu 10. 12. 2019, kjer so se omenjenima zboroma 
pridružili še recitatorji, plesalci, številne  inštrumentalne skupine in 
najmlajši pevski zbor.  19. 12. 2019 sta OPZ in MPZ zapela skupaj z Big 
bandom GŠ Radlje na njihovem božičnem koncertu, kar je posebno 
doživetje  in užitek.  Zadnji nastop za širšo publiko je bil v petek, 20. 12. 
2019, ko sta najmlajša zbora zapela v Zimski vasi. 

Glasbeniki OŠ Radlje se pogosto predstavijo tudi svojim sošolcem in 
učiteljem na šolskih prireditvah. Letos so nastopili na sprejemu v šolsko 
skupnost, na šolskem božičnem koncertu, danes, 24. 12. 2019,  pa so 
nastopili na prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Z igrico 
Veverica Vilma in izgubljeni lešniki so pevci in lutkarji razveselili najmlajše 
iz šole in vrtca. 

Pevci in zborovodkinja Simona Svanjak se zahvaljujemo staršem, ki svoje 
otroke pospremite na njihove prireditve, jih podpirate in poslušate. 
Zahvaljujemo se učiteljicam in tehničnemu osebju, ki nastopajoče  na teh 
prireditvah spremljate in pomagate pri organizaciji. Vsem želimo lepe in 
mirne praznike. 

Zapisala: Simona Svanjak, Šolsko kulturno umetniško društvo Radlje

Izvedeli boste, kaj za doseganje ciljev uporabljajo uspešni ljudje. Na 
delavnici bo veliko praktičnih vaj, zato s seboj prinesite pisala in beležke. 
Ostalo gradivo dobite na dogodku. Delavnica traja približno 3 ure in je za 
vse udeležence brezplačna. Prijave niso obvezne. 
Da bo udeležba na delavnici omogočena tudi staršem z mlajšimi otroki, 
bo zanje sočasno v otroškem delu knjižnice potekala ustvarjalna 
delavnica. 

Vabljeni in dobrodošli na koristno-prijetno sobotno dopoldne v knjižnici.

SOBOTA, 18. JANUAR 2020

MKC Radlje ob Dravi

10.00 Predavanje Karin Rižner: Resnica in miti o cepljenju. Mag. 
Karin Rižner, uni. dipl. biol., bioresonančna terapevtka, 
svetovalka in predavateljica o zdravem življenjskem slogu, 
zagovornica naravne imunosti, je biologinja, ki ima dolgole-
tno profesionalno zdravilsko prakso v Ljubljani in se ukvarja 
s svetovanjem o zdravem načinu življenja. Je zagovornica 
naravne imunosti in raziskuje tematiko cepljenja ter njego-
vega vpliva na imunski sistem od leta 1999. O cepljenju in 
drugih zdravstvenih temah že dolga leta predava po Slove-
niji in v tujini. Svoja poglobljena strokovna znanja, ki jih je 
pridobivala na šolanjih pri priznanih evropskih ustanovah 
in v dolgoletni lastni zdravilski praksi, pa kot predsednica in 
predavateljica Združenja bioresonančnih terapevtov Slove-
nije predaja drugim in novim zdravilskim terapevtom. Odli-
kuje jo raziskovalni duh in neustavljiva želja po razumevanju 
»celotne slike«, ki jo je pripravljena v zadovoljstvo veliko 
slušateljev njenih predavanj deliti. O cepivih obstaja nekaj 
trdovratnih mitov, ki jih lahko prepoznamo le, če smo do-
volj dobro poučeni. Na predavanju bodo predstavljeni miti 
o cepljenju, ozadje, kako so nastali, in ali so resnični. Na pre-
davanju bodo podani tudi odgovori na vprašanja, kot so: Ali 
so cepiva res varna in učinkovita? Kako nevarne so v resnici 
otroške bolezni? Kako razrešiti dilemo: cepiti ali ne? Kaj lah-
ko sami naredimo za otrokovo zdravje?

10.00 Ustvarjalna delavnica za otroke.

16.00 Družabni vikend.

20.00 Kuhamo z mladimi.

Knjižnica Radlje

10.00 Pravljica potuje, tokrat: Lisica in jež. Ljudske pravljice, pripo-
vedi in bajke so polne modrosti. Po predstavi še ustvarjamo.

NEDELJA, 19. JANUAR 2020
Krajevni dom Remšnik.
12.00 Tradicionalna licitacija suhomesnih izdelkov. Ob veselem 

druženju tudi degustacija. Izkupiček namenimo za dela pri 
cerkvi sv. Urbana

MKC Radlje ob Dravi 
16.00  Družabni vikend.

PONEDELJEK, 20. JANUAR 2020
MKC Radlje ob Dravi 
9.00 Angleške pogovorne urice
9.00 Berem, torej mislim, v Domu Hmelina
18.00 Igranje namiznega tenisa.
20.20  Rekreacija za mlade v Športni hiši Radlje ob Dravi.

TOREK, 21. JANUAR 2020
MKC Radlje ob Dravi 
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Radlje 

ob Dravi.
10.00 Zeliščarstvo.
17.00 Miselna delavnica v Podvelki.
18.00 Igranje namiznih iger.

SREDA, 22. JANUAR 2020
MKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

ČETRTEK, 23. JANUAR 2020
Dom za starejše občane Hmelina v Radljah
9.30 Bralne ure v domu za starejše občane Hmelina. S knjižničar-

ko iz Knjižnice Radlje se stanovalci doma pogovarjajo o knji-
gah na določene teme in pripovedih iz ljudskega slovstva ter 
se družijo. V pogovore vpletajo lastne spomine in zgodbe 
iz življenja.

MKC Radlje ob Dravi.
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent.
18.00 Ugankarski popoldan.
Knjižnica Radlje.
18.00 Potopisno predavanje in predstavitev knjige: Vse barve 

Polinezije. Jasna Tuta je v zadnjih desetih letih večino časa 
preživela na otokih južnega Tihega oceana, kjer je s svojo 
jadrnico plula od zaliva do zaliva in tako od blizu spoznala 
tamkajšnje kraje, ljudi in običaje. Največ časa je preživela v 
Francoski Polineziji, državi bujnih vulkanskih otokov in ek-
sotičnih plaž, ki ji je posvečena zadnja knjiga. Prvenec Moj 
svet sredi oceana, v katerem je opisana mesec dni dolga ne-
prekinjena plovba od Mehike do Polinezije, pa je v tem letu 
že tudi doživel novo izdajo. Jasna Tuta piše knjige o svojih 
potovanjih, prav tako pa rada svoje izkušnje deli z drugimi 
preko pripovedovanja zgodb ob fotografijah in tako predsta-
vlja jadranje kot alternativni slog življenja. Po predstavitvi bo 
poslušalcem na razpolago za vprašanja in razgovor.

PETEK, 24. JANUAR 2020
MKC Radlje ob Dravi.
18.00  Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.

SOBOTA, 25. JANUAR 2020
MKC Radlje ob Dravi. 
16.00  Družabni vikend.
20.00 Kuhamo z mladimi.
Kulturni dom Radlje

19.00 Predstava za gledališki abonma in izven: Dvoglava triglavska 
komedija: Slovenec in pol. Organizator: KD Radlje ob Dravi.

NEDELJA, 26. JANUAR 2020
MKC Radlje ob Dravi. 
9.00  Družabni vikend.

PONEDELJEK, 27. JANUAR 2020
MKC Radlje ob Dravi. 
9.00  Angleške pogovorne urice.
9.00 Berem, torej mislim v domu Hmelina.
18.00 Igranje namiznega tenisa.
20.20  Rekreacija za mlade v Športni hiši Radlje ob Dravi.
Knjižnica Radlje
17.00 Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. Kako rastemo? 

Otroci bodo izdelovali višinomer iz blaga. Ves material bo 
pripravljen v knjižnici. Odrasli bodo nadaljevali in zaključili 
z delavnico, v kateri bodo s servietno tehniko predelali raz-
lično embalažo v lepe in uporabne predmete. Udeleženci 
potrebujejo serviete z lepimi motivi, kose čipke ali okras-
nih trakov iz blaga ter stekleno ali kovinsko embalažo, lah-
ko je tudi preprosto kozarec za vlaganje s pokrovom.

TOREK, 28. JANUAR 2020
MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Radlje 

ob Dravi.
18.00 Igranje namiznih iger.

SREDA, 29. JANUAR 2020
MKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

ČETRTEK, 30. JANUAR 2020
MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent.
18.00 Ugankarski popoldan.
Knjižnica Radlje

18.00

Predavanje Jane Lavtižar: Ustvarjanje prostorov za življenje 
– čiščenje nereda.
Čiščenje nereda je veščina, o kateri se veliko govori 
in piše, a nas mora vendarle k njej nekaj spodbuditi. 
Prostori, v katerih živimo, so z nami povezani prav tako, 
kot je naše telo povezano z našo duševnostjo. Zdrav duh 
v zdravem telesu, pravi latinski rek: za telo skrbimo, da 
bi se tudi duševno počutili dobro, in s celjenjem duševnih 
ran zdravimo psihosomatske bolezni. Zelo podobno je 
s prostorom: s svojimi mislimi, čustvovanjem in delova-
njem vplivamo nanj, da postane naše zrcalo, in potem 
to zrcalo vpliva na nas – podnevi in ponoči. Navezanost 
na predmete, ki jih ne potrebujemo, je v naši potrošniški 
kulturi vidna na vsakem koraku. Nakopičene reči nas mo-
tijo, imamo pa celo vrsto izgovorov, zakaj se ne moremo 
posloviti od njih. Resnični razlogi pa so globlji, velikokrat 
nezavedni. Predavateljica se je v svoji dolgoletni praksi 
psihoterapevtskega dela opremila z znanjem, kako 
spremljati ljudi na poti preobrazbe. Mogoče se bomo na 
podlagi njenih spodbud lažje odločili za čiščenje nereda v 
domovanju ali pisarni, mogoče celo le v enem prostoru ali 
pa za začetek na enem samem delu, kot je recimo knjižna 
polica

PETEK, 31. JANUAR 2020
Knjižnica Radlje.

Dop. Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca januarja za vse 
enote knjižnice.

MKC Radlje ob Dravi.  
18.00  Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.

VLJUDNO VABLJENI V TEM TEDNU NA PRIREDITVE V 
KNJIŽNICO RADLJE:

9. 1. 2020 – četrtek, ob 9. uri v Knjižnici Radlje:
BRALNO – POGOVORNO SREČANJE, namenjeno odraslim, starejšim, 
upokojencem, invalidom; vsem, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah 
pogovarjati ter družiti. Na 4. srečanju v sezoni 2019/2020 bodo udele-
ženci obravnavali knjigo Samanthina pisma Jennifer. Pogovor bo vodila 
in usmerjala Breda Bobovnik. Četudi knjige niste prebrali, se pridružite 
pogovoru, saj je vsebina knjige iztočnica za razpravo.

11. 1. 2020 – sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje:
Delavnica MOJE LETO 2020. 
Delavnica je namenjena vsem, ki veste, da si zaslužite živeti življenje, ki si 
ga želite in se hkrati zavedate, da je moč v vaših rokah. Na delavnici boste 
oblikovali cilje za leto 2020 na način, da bodo lažje dosegljivi.


