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TEČAJ RAČUNALNIŠTVA ZA STAREJŠE
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. Prijave zbi-
ramo na telefonski številki 070 820 288. Tečaj se bo pričel predvidoma v mesecu marcu 
2013.

KULTURNI VIKEND V 
RIBNICI NA POHORJU
1., 2. in 3. februar je skupina učenk (v okviru 
programa za ustvarjalne učence) z mentorica-
ma Simono Svanjak in Blanko Dlopst preživela 
v idilično zasneženi Ribnici na Pohorju. A 
tokrat se nismo spuščali po snežni strmini, 
ampak smo se v prijetnih apartmajih ukvarjali 
z glasbo in gledališčem. Dnevi so bili zapolnje-
ni “do zadnjega diha” – petje, gledališke vaje, 
socialne in didakti čne igre, igre za ustvarjal-
nost, ... In potem je bilo potrebno poskrbeti  
še za kuhanje čaja, izdelovanje čokoladnih 
pralinejev, zadišale so palačinke in nenehno je 
bilo treba paziti , da smo izginjajočo energijo 
nadomeščali s čim sladkim ali slanim. Kar se 
ti če spanja, ga ni bilo ravno na pretek, pa ga 
bomo že nadomesti li. Sta pa zato morebitno 
utrujenost vedno hitro pregnala prijeten 
klepet in smeh.
Učenke so bile izredno delavne, ustvarjalne 
in samoiniciati vne, mentorici pa sva bili z nji-
hovim delom in obnašanjem več kot zadovolj-
ni. A ponovimo?

Blanka Dlopst, Simona Svanjak,
OŠ Radlje ob Dravi 

PREŠERNOV DAN 2013
V četrtek, 7. februarja 2013, smo namesto običajne prve šolske ure na OŠ Radlje ob Dravi 
imeli pomemben obisk. K nam se je s kočijo pripeljal sam dr. France Prešeren. 
Učenci in učitelji smo se zbrali v Športni hiši, da bi se dokopali še do kakšne neznane zanimi-
vosti  iz življenja velikega pesnika. V povezavi z njim poslušamo razne zgodbe, delček tega smo 
v učni uri o Prešernu raziskali skupaj z nastopajočimi. Iz televizijskega intervjuja s Prešernom 
smo izvedeli, o čem je pisal, kako si je prizadeval povzdigniti  naše pesništvo na evropsko ra-
ven in se trudil za samostojno odvetniško pisarno. Predstavljeno je popestrila kakšna deklam-
acija njegovih pesmi: Ukazi, Povodni mož. Prireditev smo začeli s Himno MPZ, vmes pa so se 
zvrsti le še uglasbene pesmi glede na scenarij: O Vrba, Vso srečo ti  želim in Soldaška. Izjemno 
so se potrudili petošolci z zahtevno Od železne ceste. Voditeljica Tina nam je zaželela lep 
kulturni dan, pesnik Prešeren pa je prvošolcem razdelil sladke fi ge. Vsi, ki smo se trudili ob 
prireditvi, smo bili prijetno presenečeni, kako kulturno in prijazno mlado poslušalstvo smo 
imeli. Program smo skupaj z učenci pripravili naslednji mentorji: Simona Svanjak, Boštjan 
Ledinek, Vlasta Pavlič in Cvetka Vidmar.      

Cvetka Vidmar, OŠ Radlje ob Dravi 

SMUČANJE V ZIMSKIH 
POČITNICAH
Občina Radlje ob Dravi bo v času zimskih 
počitnic od ponedeljka, 18. 2. 2013, do 
petka, 22. 2. 2013, omogočila smučanje 
osnovnošolcev naše občine. Zaradi nepre-
dvidljivih vremenskih razmer, vam bomo 
naknadno sporočili lokacijo smučanja. V ko-
likor bodo razmere omogočale bo smučanje 
organizirano na Vlečnici Vuhred, v nas-
protnem primeru pa na smučišču v Ribnici 
na Pohorju, kot lansko leto.

VABILO NA POČITNIŠKI MENU V ČASU ZIMSKIH 
POČITNIC 
Člani Društva prijateljev mladine Radlje v sodelovanju z ustanovami in društvi organizirajo:
• Ponedeljek, 18. 2. 2013, med 10. in 12. uro, Metanje pikada,v prostorih Društva upoko-
jencev in MDI Drava (Mariborska c. 26). Brezplačno.
• Torek, 19. 2. 2013, med 12. in 14. uro, Športno dopoldne na kegljišču, v KEGL baru. 
Brezplačno
• Četrtek, 21. 2. 2013, Izlet v rudnik podzemne Pece, odhod 9.30 uri. Obvezna prijava do 18. 
2. 2013 pri Milki Lunić v OŠ Radlje ali v Knjižnici Radlje.
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Oblikovanje, ti sk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti  avtorskih prispevkov.

VABILO
Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v petek, 
15. in v petek, 22. februarja ob 18. uri na 
predstavitev in delavnico 5 Tibetanskih vaj 
– VRELEC MLADOSTI z Majo Veber. Obe 
delavnici sta namenjeni spodbujanju zdravega 
načina življenja, ohranjanju vitalnosti  in 
telesne akti vnosti . Ker naše počutje in 
energijo našega telesa v veliki meri določa 
to, kaj in kako jemo, nam bo na prvi delavnici 
Minka GANTAR, ki se s področjem zdrave 
prehrane ukvarja že vsaj 20 let, predstavila 
načela zdravega prehranjevanja. Prav tako 
nas bo uvedla v ti betanske vaje, ki jih bomo 
podrobneje spoznali in utrdili z Majo Veber 
na drugi delavnici. 5 Tibetanskih vaj – VRELEC 
MLADOSTI – so čudež, ki ga naredite sami 
s seboj. Že po mesecu redne vadbe se ne 
boste mogli načuditi  novi gibčnosti  telesa in 
povečani življenjski energiji. Z redno vadbo 
postanete odpornejši, okrepijo se mišice, 
izboljša se prekrvavitev, obenem pa se lažje 
soočite s stresom. Ker ste že zjutraj polni 
energije, ste cel dan bolj sproščeni. Vaje 
imajo izreden energetski samozdravilen 
pomen – vaše telo se je namreč sposobno 
zdraviti  samo. In najboljše: vaje vam vzamejo 
največ 15 minut na dan. Vabljeni, udeležba 
je brezplačna, prijava ni potrebna. Ker bomo 
vaje tudi naredili, na drugo delavnico prinesite 
ustrezno podlogo za vadbo na tleh.

NA ŠPORTNEM STADIONU 
TRENIRAJO AVSTRIJSKI 
KLUBI
4. februarja 2013 je avstrijski klub ASK 
Steyeregg opravil prvi pripravljalni trening 
na atletskem delu stadiona v Radljah ob 
Dravi. Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 
se je s trenerjem kluba Silvom Kumrom 
dogovoril, da bo njegova ekipa tovrstne 
treninge opravljala tudi v prihodnje. 
Avstrijskim nogometašem smo ponudil tudi 
možnost koriščenja Športne hiše, trim steze 
ter lepih trim poti  ob reki Dravi in okolici. 
Glede na idealne pogoje za kondicijsko 
pripravo športnikov pričakujemo v bližnji 
prihodnosti  prihod še kakšnega avstrijskega 
kluba.
V naše objekte ter ostale športno-rekreati vne 
površine vabimo tudi vse občane, saj imajo 
idealne možnosti , da (po)ostanejo FIT.

Gregor Likar, JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

VABILO
Območno združenje Rdečega križa RA-
DLJE OB DRAVI vabi vse zdrave občane, 
stare od 18 do 65 let, na odvzem krvi, 
ki bo v sredo, 20. 2. 2013, v osnovni 

šoli v RADLJAH. Vpis na akciji poteka od 
7.30 do 12.00.

Na dan odvzema zajtrkujte nemastno 
hrano.

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

 SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!

VABILO
Študijski  krožek Splavarjenje na reki 
Dravi, Krajevna skupnost Vuhred in 
Turisti čno društvo Vuhred vabita v 
soboto, 16. februarja 2013, ob 18. Uri 
v prostore Turisti čnega društva Vuhred 
na predstavitev dokumentarnega fi lma 
Splavarjenje na reki Dravi

POHOD NA KAPUNAR
V organizaciji ŠPORTNEGA DRUŠTVA VAS 
in KULTURNEGA DRUŠTVA REMŠNIK se 
nas je na prečudovit praznično zimski 
dan, 8. februarja 2013, zbralo kar 36 
pohodnikov. Svoj pohod smo pričeli na 
Remšniku, nadaljevali mimo okrepčevalnice 
“VERENLUC”, vse do KAPUNARJA, kjer smo 
po krajšem predahu in malici iz nahrbtnika 
lahko uživali ob prečudovitem vremenu in 
razgledu na dolino in okoliške hribe. Med 
povratkom smo naredili daljši postanek v 
okrepčevalnici “VERENLUC”, se okrepčali 
in izvedli krajši kulturni program, kot se za 
8. februar spodobi. Na cilju, po cca. 15 km 
prehojene poti , smo si obljubili, da pohod 
postane tradicionalen. 

Alfonz Resnik, Tomaž Kumer

OBČNI ZBOR PGD RADLJE 
OB DRAVI
V soboto, 2. februarja 2013, je bil sklican 
138. redni letni občni zbor članov društva 
PGD Radlje ob Dravi. Na občnem zboru 
so bila podana poročila za leto 2012, in 
sicer predsednika, poveljnika, blagajnika, 
nadzornega odbora ter predsednikov 
komisij za delo z mladino, članic in starejših 
gasilcev. Na občnem zboru se je izvolilo 
novo vodstvo za mandatno obdobje 2013–
2018. Predsednik društva je ostal Primož 
Ternik, poveljnik društva pa je postal David 
Vaukman. Na občnem zboru je bil sprejet 
tudi plan dela za leto 2013, pri katerem je 
najpomembnejša naloga pričetek izdelave 
projektne dokumentacije za nov gasilski dom. 
Občnega zbora so se poleg članov društva 
udeležili še predsednik in poveljnik Gasilske 
zveze Dravske doline, župan Občine Radlje 
ob Dravi Alan Bukovnik, poveljnik štaba CZ 
Občine Radlje ob Dravi, predsednik Krajevne 
skupnosti  Radlje, predstavnik policijske 
postaje Radlje ob Dravi ter predstavniki 
sosednjih in pobratenih gasilskih društev.

Primož Ternik, 
Predsednik PGD Radlje ob Dravi

DEDIŠČINA UMETNOSTI IZ 
VUHREDA
V župnišču Vuhred se nahaja zanimiva 
oljnata slika cerkve v Vuhredu in okolice, brez 
podpisa ustvarjalca tega dela, na katero nas 
je opozoril tamkajšnji župnik dr. Ivan Rojnik, 
ki ima globok čut za kulturno dediščino in 
umetnost. Društvo za ohranitev kulturne 
dediščine in umetnosti  je kar nekaj časa 
namenilo raziskavi avtorja slike, pri čemer 
nam je pomagala tudi Angelca Mrak z Mute. 
Po mnenju akademskega slikarja Karla Pečka 
je avtor Friderik Jerina. Jerina, rojen na   
Gorenjskem, je slikar oljnati h slik na platnu 
in restavrator znamenj, ustvaril je nešteto 
fresk v koroških cerkvah in 
poslikal nad sto kapelic in križev 
po vsej Koroški v leti h pred drugo 
svetovno vojno. Znan je tudi kot uspešen 
modelar. Njegova je zamisel o Minimundusu 
v Celovcu, 
za katerega 
je izdelal 
nešteto 
modelov. 
Potrditev 
avtorstva bo 
dokončna po 
končanem 
postopku 
restavriranja 
slike.
Mirko Kogelnik

Oljnata slika na platno, Vuhred

ŠZ Radlje ob Dravi in gosti lna Žohar 
organizirata sankanje pri Žoharju!

Štart v soboto, 16. 2. 2013 ob 15.00 uri.
Najboljši prejmejo pokale, za osvežitev bo 

poskrbljeno!


