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TEČAJ SLOVENSKEGA
ZNAKOVNEGA JEZIKA

Občina Radlje ob Dravi se je odločila, da v okviru
projekta »Občina po meri invalidov« organizira
tečaj slovenskega znakovnega jezika.
Znakovni jezik je komunikativno sredstvo gluhih
oseb in je njihovo edino sredstvo sporazumevanja, ki temelji na uporabi rok, mimike obraza,
oči, ustnic in gibanja telesa. Izrazno sredstvo
tega jezika so kretnje ter znaki in ne besede.
Znakovni jezik ni le jezik gluhih oseb, saj ga uporabljajo tudi ljudje z okvaro sluha, osebe, ki v
njihovem ožjem družinskem krogu ter tolmači,
ki ta jezik tolmačijo.
Tečaj je trajal od oktobra 2016 do marca 2017 in
vsi udeleženci so ga tudi uspešno zaključili.
Tečaja so se udeležili predstavnice oz. predstavniki:
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi (Lilijana Škerjanc, Petra Čurin, Silvija Miglič),
Center za socialno delo Radlje ob Dravi (Monika Žvikart, Darja Tršar, Vesna Hartman, Mirjana
Popijal),
Šent – slovensko združenje za duševno zdravje
(Karolina Vidmar),
Javni zavod ŠKTM (Vojko Gmajner, Jaka Lorenci,
Dominika Karlatec),
Društvo gluhih in naglušnih Koroške (Cirila Gradišnik)
Muzej Radlje ob Dravi (Alenka Verdinek),
Občina Radlje ob Dravi (Alan Bukovnik, Darinka
Švajger).
Po končanem 30 urnem tečaju je sledil še izpit
pred komisijo, ki ga je sestavljala pet članov gluhih.
Hvaležni smo mentorici Mariji Koser, ki nas je
popeljala v svet tišine in nas poleg znakovnega
jezika naučila veliko več, kot samo osnovno izražanje v tem jeziku.
Vsem udeležencev iskreno čestitamo in želimo
uspešno uporabo znanja, ki ste ga prejeli na tečaju.
Občina Radlje ob Dravi

GEOLOŠKA POTEPANJA
V sredini marca smo v Muzeju Radlje prisluhnili
izjemno zanimivemu predavanju Zmaga Žorža
o kamninah in mineralih radeljskega območja.
Pripravili smo zanimive delavnice in če želite
tudi sami spoznati geološke posebnosti našega
območja, se nam lahko pridružite:
•
v torek, 4. 4. 2017, ob 16. uri bomo raziskovali jalovino pred opuščenim rudnikom
na Remšniku (dobimo se pred trgovino in
Muzejem mineralov na Remšniku), s seboj
prinesite vedro in kladivo in
•
v torek, 11. 4. 2017, ob 16. uri pa bomo
analizirali in uredili zbirke v Muzeju Radlje
(dvorec Radlje)
Delavnice so brezplačne, udeleženci lahko najdene kamnine in minerale odnesejo domov.
Gradivo, ki ga bomo odbrali za muzej, pa bo razstavljeno v Muzeju Radlje ob Dravi.

VABILO NA SAJENJE
DREVES
V soboto je znova delovni dan v našem dvorcu
in obenem pričetek našega delovnega leta.
Letos bomo naš delovni dopoldan zaključili svečano. V našem parku bomo namreč posadili
drevesa GINKA – simbol miru. Skupaj s KS Radlje nam je bila zaupana ta naloga s strani naše
občine, in na to smo lahko ponosni.
Vabljeni k dopoldanskem delu in svečanosti ob
12. uri v park dvorca.
Predsednica TD Radlje, Antonija Račnik

POLFINALE V ODBOJKI

Prisrčno vabljeni na geološko potepanje po naši
okolici!
Muzej Radlje

PSIHOEDUKATIVNA
DELAVNICA
ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje; Center za psihosocialno svetovanje s terenskim delom Radlje vas vabi na psihoedukativno
delavnico »PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z
DEPRESIJO«, ki jo prireja v sodelovanju z zdravstvenim domom Radlje ob Dravi. Delavnica
bo potekala v četrtek, 6. aprila 2017, ob 9. uri
v prostorih MMKC Radlje. Delavnico prirejamo
ob obeležitvi Svetovnega dneva zdravja, ki je 7.
aprila in je letos posvečen DEPRESIJI.
Vstop je prost. Vabljeni vsi, ki vas tema zanima.
Šent

Kiparimo z glino: Spoznali boste različne
možnosti in si tudi ustvarili svoj izdelek.
Delavnico bo vodil Gregor Pečolar.
MMKC, 04. 04. 2017 ob 18.00 uri

V sredo, 22. 3. 2017, je v Športni hiši Radlje ob
Dravi potekalo polfinale državnega šolskega
prvenstva v odbojki za dekleta letnik 2002 in
mlajše. V tej fazi tekmovanja nastopa še samo
devet ekip iz celotne Slovenije, ki so razdeljene
v tri skupine po tri ekipe. In eno od teh skupin
je gostila OŠ Radlje ob Dravi. Tekmovanja so se
udeležile: OŠ Radlje ob Dravi, OŠ Braslovče in OŠ
I Murska Sobota.
Čestitke za dobro igro in borbenost gredo vsem
dekletom, vrstni red na koncu turnirja pa je bil
naslednji:
1.
2.
3.

MESTO: OŠ BRASLOVČE
MESTO: OŠ I MURSKA SOBOTA
MESTO: OŠ RADLJE OB DRAVI

Napredovanje v veliki finale si je tako zagotovila
Osnovna šola Braslovče, ki ji želimo veliko uspeha tudi naprej.
OŠ Radlje ob Dravi, Jure Škurnik

8. APRIL JE »DAN ZA
SPREMEMBE«
Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k spreminjanju potreb

OVIRE PRI POSLOVANJU
V AVSTRIJI: KAJ LAHKO
STORIMO SAMI?
Vabilo na seminar

določene skupnosti. Pri nas to lahko storite tako,
da postanete prostovoljec ŠENT-a. Nudimo vam
druženje z našimi uporabniki, izvedbo različnih
delavnic, sodelovanje pri izvedbi našega programa in še veliko več. Pomagajte svojim sokrajanom k bolj kakovostnemu preživljanju vsakdana,
spremenite njihovo življenje, postanite prostovoljec ŠENT-a.

Za vse dodatne informacije se obrnite na
ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje;
Center za psihosocialno svetovanje s terenskim
delom Radlje v dvorcu vsak dopoldan ali na tel.:
064239500. NAREDI SPREMEMBO – POSTANI
PROSTOVOLJEC!
					
Šent

Termin seminarja: 11. 4. 2017 med 9. in 11. uro
Kraj izvedbe: MPIK II Radlje ob Dravi,
Dobrava 44a, 2360 Radlje ob Dravi
Rok prijave: 6. 4. 2017 oz. do zapolnitve mest
(število mest je omejeno)
Prijava: Prijavnica je na voljo na
www.rra-koroska.si ali na www.investkoroska.si

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo
prek e-pošte:
jana.vauh@rra-koroska.si
oz. telefona: 05 9085 187 ali
tjasa.havnik@rra-koroska.si
oz. telefona: 05 9085 183.

Cena: Brezplačno

Izvedbo seminarja omogoča RRA Koroška v okviru izvajanja
Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018; Inštrument 5: Promocija gospodarstva in območja podravske in koroške regije za privabljanje
zunanjih in domačih vlagateljev.
RRA Koroška d.o.o.

ČISTILNA AKCIJA 2017
Zap. št.

DRUŠTVO/INSTITUCIJA

LOKACIJA ČIŠČENJA

1.

OŠ RADLJE

okolica šole (po programu OŠ Radlje)

2.

ŠD VUHRED

območje igrišča in okolica cerkve

3.

KŠTD DOBRAVA

okolica vaškega doma, igrišče in Vodna učna pot

4.

MMLS

struga hudournika z okolico

5.

KTD HAVAJI

Vuhred – krožno križišče, obrtna cona in gozd ob igrišču skupaj z okolico igrišča

6.

ČD SKALA VUHRED

levi in desni breg Drave (Vuhred–Virtnik)

7.

KS VUHRED

Vuhred

8.

TD VUHRED

okolica turističnega doma, Vuhred in obrežje Drave

9.

LD ORLICA VUHRED

Sp. Orlica, Planina, Sv. Anton, Sv. Vid, Vuhred, pešpot E6
Stari grad do kmetij Pavli in Ižek ter Župank

10.

DRUŠTVO OLDTIMER RADLJE

11.

MDI DRAVA RADLJE

Starka–Župank

12.

DRUŠTVO STRELCEV Z MOŽNARJI

Sv. Trije Kralji, prelaz Radelj in do lovske koče

13.

LD RADLJE OB DRAVI

planinska pot–Navšnikove koče–Pernatove ravni

14.

RADIOKLUB RADLJE OB DRAVI

Radlje–Kapunar

15.

PD RADLJE OB DRAVI

Pešpot E6
gozdna učna pot Stari grad, Pavli–Hajnc–Žohar

16.

DRUŠTVO KMETIC DRAVSKA DOLINA

17.

ČEBELARSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI

Radeljsko polje

18.

ŠD SV. ANTON NA POHORJU

okolica šole in sp. del Sv. Antona

19.

RD RADLJE OB DRAVI

Ribnik Reš z okolico, Radeljski potok, reka Drava (čolni)

20.

TD RADLJE OB DRAVI

okolica Dvorca

21.

KK PUKELRAJDERS

Kolesarski park s sadovnjakom

22.

ŠD VAS

vaški potok do Erjavca

23.

PGD VUHRED

obrežje Drave in okolica gasilskega doma–vlečnice

24.

DU RADLJE OB DRAVI

Žohar–prelaz Radelj

25.

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

Radlje–prelaz Radelj

26.

VAŠKA SKUPNOST ZGORNJA VIŽINGA

Zgornja Vižinga–Reš

27.

LUDO DRUŠTVO

leva in desna stran obvoznice

28.

PGD RADLJE OB DRAVI

Odvoz

29.

JP KIČ RADLJE OB DRAVI

odvoz, sortiranje, pobiranje

30.

JKP RADLJE OB DRAVI

odvoz, sortiranje, pobiranje

Čistilna akcija se bo izvedla v soboto, 1. 4. 2017.
Koordinacija: Dominika Karlatec (040 852 287)
in Milan Šarman (040 852 288).
Prosimo, da vrečke s smetmi odlagate na lokacijah,
ki so dostopne kombiju.
Za odvoz odpadkov v času »Čistilne akcije 2017«
lokacije zbranih odpadkov sproti javljajte na:

•
•
•

051 424 260 (Jaka Kričej), pokriva Remšnik, Brezni vrh, Radelco, Zg.
Kozji vrh in Sp. Vižingo;
041 479 097 (Beno Breg), pokriva Št. Janž pri Radljah, Radlje, Sv.
Trije Kralji, Zg. Vižinga in Dobravo;
041 659 500 (Milan Šmid), pokriva Sv. Anton, Orlica in Vuhred.
JZ ŠKTM

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

