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Gasilsko
tekmovanje
– vabilo

Vljudno vabljeni na tekmovanje v gasilskošportnih disciplinah v kategoriji starejših
gasilk in gasilcev, ki bo v soboto, 6. junija
2015, ob 14. uri na igrišču pri Osnovni šoli
Vuhred. Tekmovanja se je v minulih letih
udeležilo veliko tekmovalnih enot iz cele
Slovenije, zato udeležbo približno tridesetih
tekmovalnih enot pričakujejo tudi letos.
Vljudno vas vabimo, da pridete na ogled
tekmovanja in ob tem navijate za njihovi enoti
starejših gasilk in gasilcev. Kot je že v navadi,
bodo gasilci in gasilke poskrbeli za dobro voljo.
PGD Vuhred

PREIZKUS
DELOVANJA SIREN
V SISTEMU GOLICA
Spoštovani!
Obveščamo vas, da bo v soboto, 6. junija
2015, med 11. in 12. uro izveden preizkus
delovanja siren, ki delujejo v sistemu
javnega alarmiranja in poleg ostalih
nevarnosti opozarjajo tudi na nevarnost
porušitve jezu Hidroelektrarne Golica v
sosednji Avstriji.
Preizkus se bo izvajal na območju občin
Muta, Radlje ob Dravi, Podvelka in Vuzenica
in se bo končal ob 12. uri, z znakom, ki ga
uporabljamo vsako prvo soboto v mesecu.
Preizkus delovanja siren ter posnetih
govornih posnetkov organizira Uprava RS
za zaščito in reševanje (izpostava Slovenj
Gradec).

Krajevni praznik
Sv. Anton na
Pohorju

V petek, 5. junija 2015, bo ob 19. uri v šoli pri
Sv. Antonu na Pohorju potekala prireditev ob
krajevnem prazniku. V okviru praznovanja bo
odprtje posodobljene ceste in koncert Mešanega
pevskega zbora KTD Sv. Anton na Pohorju.
VLJUDNO VABLJENI!

KS Sv. Anton na Pohorju

Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino RADLJE ob DRAVI

MLADINSKI LOKALNI SVET

pod vodstvom Urške Pečonik

GARACI

prireja koncert

3 obletnico
prirejajo
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Gostje:
Hišni band

KONCERT - ob 22. uri

d

Razstava bo v knjižnici Radlje na ogled od
4. junija do 31. julija.

D O M I N I C A N OVA

ur

»Razstava ima poseben pomen za naš center,
saj menimo, da je gibanje osnovna potreba
človeka, s športom pa se tudi dvigujejo meje
lastnih sposobnosti, predvsem za osebe z
motnjami v duševnem razvoju,« je poudarila
direktorica CUDV Črna Vojka Lipovšek Polc.
»Leta 1991 so naši športniki prvič sodelovali
na svetovnih igrah in od tedaj je barve
centra branilo 45 športnikov in 12 trenerjev.
Razstava niza spomine in doživetja, ki jih naši
športniki ne bi doživeli, če se ne bi mi vključili
v gibanje in seveda, če ne bi sami trenirali in
si prizadevali za dobre rezultate.

Občina Radlje ob Dravi

Ženski pevski zbor

ne

Na razstavi je zajeta zgodovina črnjanskega
zavoda in kasneje centra, pa tudi slovenska
zgodovina, glede na to, da je ravno Črna
zibelka Specialne olimpijade Slovenije.

Občina Radlje ob Dravi

lje

Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v četrtek,
04. junija 2015, ob 18. uri v knjižnico Radlje
na odprtje razstave: Športniki CUDV - Centra
za usposabljanje, delo in varstvo Črna na
Koroškem - na svetovnih igrah specialne
olimpijade.

Obveščamo, da gre za preizkus delovanja
sistema javnega alarmiranja in ni nobene
nevarnosti, hkrati pa vas prosimo za
razumevanje in potrpežljivost.

Objava razpisa

Mariborska razvojna agencija, p. o., in
Regionalna razvojna agencija Koroška, d. o.
o., obveščata, da bosta, predvidoma 5. junija
2015, v sodelovanju s Slovenskim regionalno
razvojnim skladom, Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo ter sodelujočimi bankami,
objavili razpisa ugodnih dolgoročnih bančnih
kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem
(RGS) za Podravje in Koroško. Mikro, mala in
srednja podjetja iz Podravja in Koroške regije
bodo lahko pridobila garancijo za pridobitev
dolgoročnih bančnih kreditov, dodatno pa bodo
lahko ta podjetja s problemskega območja
z visoko brezposelnostjo – Maribora s širšo
okolico – pridobila tudi nepovratna sredstva za
manjše začetne naložbe.

13.6.2015

Oblikovanje: Vanja Vajs

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

Prijateljstvo
ne pozna meja

V okviru projekta »mednarodnega sodelovanja«
že vrsto let sodelujemo s sosednjo šolo iz Avstrije.
Stike navezujemo z raznimi srečanji in druženji ob
različnih priložnostih in pogosto se izkaže, da je
lahko preprosto srečanje vrstnikov iz sosednje
države in učencev naše šole pravo doživetje.
Kako gostoljubni in uspešni znajo biti naši učenci,
so dokazali na srečanju v sredo, 27. maja 2015,
ko so učencem iz Hauptschule Eibiswald, ki se
učijo slovenščino, pripravili obisk, na katerem so
pokazali svoje odlično poznavanje jezika, glasbe
in plesa. Popestren dopoldan so z njimi preživeli
učenci 4. a in b razreda, ki obiskujejo neobvezni
izbirni predmet nemščina.
Po pozdravnem kulturnem programu in klepetu
so se spoznavali in izmenjali nekaj prvih izkušenj
v znanju tujega jezika. Popeljali so jih tudi na
obisk v 1. b, 2. a in 3. b razred, kjer so jih očarali s
petjem in plesom.
Ob zaključku so se preizkusili še v prijateljskih
igrah. Jezik jim pri tem ni predstavljal nobenih ovir.
Upamo, da se bomo še družili in da bomo tudi
mi obiskali njih, saj nas že vabijo. Z veseljem se
bomo odzvali.
Mentorici za nemški jezik: Alenka Grubelnik, Hilda Ferk

Še nekaj fotografskih utrinkov:

TRENINGI STARŠEVSTVA ZA
PREPREČEVANJE VEDENJSKIH TEŽAV
OTROK – NEVERJETNA LETA, DUŠEVNO
ZDRAVJE ZA VSAKEGA OTROKA

V CSD Ravne na Koroškem smo v marcu
pričeli z uvajanjem pilotnega projekta
Neverjetna leta (The Incredible Years),
ki je namenjen treningom pozitivnega
starševstva.

Nekaj temeljnih usmeritev programa za starše
otrok, starih od tri do osem let:

Projekt je financiran s sredstvi norveških
finančnih mehanizmov in je z enako
vsebino dostopen skupinam staršev v
devetih centrih po Sloveniji, ki sodelujemo
v projektu. Treningi starševstva v obliki
programa Neverjetna leta so za različne
starostne skupine otrok, za starše in tudi
šolske učitelje dostopni v številnih državah
sveta in dokazano zmanjšujejo vedenjske
težave otrok, spodbujajo njihovo šolsko
uspešnost in dolgoročno vplivajo na
duševno zdravje otrok in mladih.

- Pri igri sledite interesom in vodstvu otroka.
Ne igrajte se tekmovalnih iger.

V Sloveniji bomo v okviru financiranega
projekta do aprila 2016 izvedli tri sklope
srečanj s starši otrok, starih od 3 do 8
let. Srečanja s starši bodo potekala
enkrat tedensko po dve uri. Predvidenih
je 14 zaporednih srečanj z eno skupino
staršev.
V programu skozi raznolike pristope, kot
so: ogled videoposnetkov, skupinske
diskusije, igra vlog, samoocenjevanje in
vaja novih pristopov z otrokom v domačem
okolju, starše učimo, kako opazovati svoje
ravnanje in vnašati pozitivne spodbude in
pohvale v interakcijo z otrokom.

- Vsak dan se 10 do 15 minut igrajte z otrokom.
Pri tem naj otrok vodi in usmerja igro. Starši
bodite hvaležna publika.

- Starši posvečajte pozornost pozitivnemu
obnašanju
in
ignorirajte
negativno
obnašanje pri otroku.
- Pogosteje kot negativna,
otrokova pozitivna čustva.

izpostavite

- Pohvalite otroka, ko je v redu, ne čakajte na
popolno vedenje. Ne skrbite, da ga boste s
pohvalami razvadili.
- Pohvale naj bodo usmerjene v otrokovo
vedenje. Pohvalite takoj.
- Zmanjšajte število ukazov na le najnujnejše.
Ukazi naj bodo jasni, kratki, pozitivni ter
usmerjeni v delovanje.
V prvi sklop treningov starševstva je v CSD
Ravne na Koroškem vključenih 8 staršev iz
cele Koroške. Srečanja s prvo skupino bomo
zaključili v pričetku julija, v septembru pa
bomo oblikovali novo skupino in vabimo
starše, da se prijavijo za program, in sicer na
naslov neverjetnaleta.csdravne@gov.si, ter
nas za informacije pokličejo na telefonsko
številko: 02-821-63 ali 02-821-63-56.
Sonja Tiršek,
direktorica CSD Ravne na Koroškem

Junij 2015
1. 6. - PON

2. 6. - TOR

09:00 in 18:00
Poletna
ustvarjalna
delavnica

09:00
Pohod na
Stari grad

8. 6. - PON

09:00 in 18:00
Poletna
ustvarjalna
delavnica

9. 6. - TOR
09:00 in 18:00
Delavnica:
Domači osvežilci

3. 6. - SRE

09:00 in 18:00
Delavnica:
Bezeg na 101
način

4. 6. - ČET

09:00
Medgeneracijski
klepet
18:00
Zdrav duh v
zdravem telesu

10. 6. - SRE
09:00 in 18:00
Delavnica:
Ustvarjamo iz
rabarbare

11. 6. - ČET

09:00
Medgeneracijski
klepet ob kavi
in čaju

en er za
nevvsknei cdoline

mlade

ra

Medgeneracijski
center

Dravske doline
5. 6. - PET

18:00
Fotografska
razstava
Popotniškega
združenja Slovenije
19:00
Radlje skozi čas

12. 6. - PET

6. 6. - SOB

18:00
Otvoritev K. U. L.
Ludoteke

13. 6. - SOB

19:00
Filmski večer na
prostem

15:00
3. obletnica MMKC:
Bogračijada, koncert

19. 6. - PET

18:00
Zakaj in kako postati
dober popotniški
novinar
20:00
Druženje ob
družabnih
igrah

7. 6. - NED
19:00
Filmski večer

14. 6. - NED
20:00
Filmski večer

15. 6. - PON
09:00 in 18:00
Poletna ustvarjalna
delavnica

22. 6. - PON
09:00 in 18:00
Poletna ustvarjalna
delavnica

29. 6. - PON
09:00 in 18:00
Poletna ustvarjalna
delavnica

16. 6. - TOR
09:00 in 18:00
Delavnica: Zaščita
proti komarjem,
klopom in
ostalim
insektom

23. 6. - TOR
09:00 in 18:00
Delavnica:
Obrazne maske

30. 6. - TOR
09:00
Kolesarjenje ob
reki Dravi do
Mute

17. 6. - SRE
09:00 in 18:00
Delavnica:
Vegetarijanska
poletna
pojedina

20. 6. - SOB

18. 6. - ČET
09:00
Medgeneracijski
klepet ob kavi
in čaju

20:00
Filmski večer

24. 6. - SRE
09:00 in 18:00
Delavnica:
Slastne jagode

25. 6. - ČET

09:00
Medgeneracijski
klepet ob kavi
in čaju

26. 6. - PET
20:00
Filmski večer

27. 6. - SOB
21:00
Koncert:
DeeJay RIKARDO

Vse delavnice so brezplačne!

21. 6. - NED
19:00
Filmski večer

28. 6. - NED
19:00
Filmski večer

