
OBVESTILO UPORABNIKOM OBČINSKIH IN 
GOZDNIH CEST 
Občina Radlje ob Dravi obvešča vse uporabnike občinskih in gozdnih ma-
kadamskih cest, da je zaradi vremenskih razmer začasna omejitev tovorne-
ga prometa z vozili, ki presegajo 7,5 t skupne teže.
Začasna omejitev prometa velja od 27. januarja 2020 in vse do preklica. 
Prepoved bo označena s prometno signalizacijo.
Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.

Občina Radlje ob Dravi
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VABILO 
Vabimo vas na kulturno prireditev ob Prešernovem dnevu, ki bo v nedeljo, 
9. februarja 2020, ob 11.30 v dvorani KS na Remšniku.
Nastopajoči: učenci OŠ Remšnik
Gostje prireditve: Vokalna skupina Remšnik
Vljudno vabljeni!
ŠKUD OŠ Remšnik in KŠTD Remšnik

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 
Podatke za marčevsko številko sprejemamo do 18. februarja 2020.

19.00 Nemščina v Ožbaltu.

SREDA, 26. FEBRUAR 2020 
MKC Radlje ob Dravi
9.00  Kuharska delavnica.
9.30  Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
18.00  Ustvarjalna delavnica.
Zbor pred MKC Radlje

10.00  

Pohod na Stari grad nad Radljami. Priporočamo primerna 
oblačila in obutev ter malico iz nahrbtnika. Udeležba je 
brezplačna. Predhodne prijave niso potrebne. Organizator: 
DPM Radlje in VGC Radlje.

ČETRTEK, 27. FEBRUAR 2020
MKC Radlje ob Dravi
10.00 Urice za sproščanje z Društvom Šent.
10.00 Nemščina
18.00 Ugankarski popoldan.
Knjižnica Radlje
10.00 in 
12.00

Počitniška ustvarjalna delavnica: izdelovanje zimskega 
3D-motiva s 3D-pisali. Z uporabo posebnega 3D-pisala 
bomo izdelali predmete in se preizkusili v natančnosti in 
ustvarjalnosti. Delavnica je primerna za otroke od dopolnje-
nega 7. leta starosti naprej. Zaradi omejenega števila pisal 
se je treba na delavnico prijaviti. Prijave zbiramo v osrednji 
knjižnici Radlje in v vseh krajevnih knjižnicah. Ob prijavi se 
dogovorimo za natančnejšo uro delavnice. Na delavnico 
sprejmemo največ 12 udeležencev. 

PETEK, 28. FEBRUAR 2020 
Knjižnica Radlje za vse enote knjižnice

Dopoldan     Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca februarja. Izžre-
bane čaka praktična nagrada.

Galerija Knjižnice Radlje

10.00–
12.00

Počitniška modelarska delavnica: izdelovanje letala. Ob so-
delovanju članov Modelarskega kluba Radlje bomo izdelo-
vali različna letala in jih tudi preizkušali. Delavnica je primer-
na za otroke vseh starosti, mlajši bodo mogoče potrebovali 
več pomoči odraslih spremljevalcev. Ves potreben material 
bo pripravljen na delavnici. 

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

SOBOTA, 29. FEBRUAR 2020 
Knjižnica Radlje.
10.00 Predavanje psihologinje Špele Kresnik: Konflikti in kako jih 

rešujemo? 
Konflikti so čudovita priložnost za osebnostno rast. Zakaj 
je ne bi izkoristili? Na predavanju bomo govorili o tem, za-
kaj nastanejo konflikti, kaj se lahko iz njih naučimo in kako 
jih učinkovito rešujemo. 

MKC Radlje ob Dravi
16.00 Družabni vikend.
20.00 Kuhamo z mladimi.
Kulturni dom Radlje ob Dravi

18.00

Gledališka predstava za abonma in izven Erotika v izvedbi 
Bojana Emeršiča. Stari maček slovenskih odrov, televizijski 
mojster, ljubiteljski kuhar in mož, ki dobro ve, za kaj gre v 
življenju, se vrača z novim receptom za smeh. Bojan Emer-
šič, človek z veliko modrostjo, zaupanja vreden in z milijon 
izkušnjami, vam bo pomagal in jih delil z vami. Ker veste … 
erotika ni le seks, erotika je življenje, je hrana, je zavreta 
strast v vsakdanjiku, je uživanje zvoka ob čin čin, je dlan v 
dlani in pogled nekoga postrani … in veliko, veliko več! Orga-
nizator: KD Radlje. 

NAPOVEDNIKI PRIREDITEV
SOBOTA, 1. FEBRUAR 2020

Knjižnica Radlje

10.00 

Predstavitev knjige, ki so jo oblikovali otroci, in postavitev 
razstave. V knjižnici se bo predstavila skupina predšolskih 
otrok iz enote vrtca Remšnik z vzgojiteljicami Franjo, Valerijo 
in Karin. Predstavili bodo »knjige« o Kekcu, ki bodo v knji-
žnici tudi razstavljene. Ob tej priložnosti bo starše in otroke 
knjižnica seznanila s projektom Sovica v vrtcu, ki se izvaja v 
vseh enotah Vrtca Radlje ob Dravi.

MKC Radlje ob Dravi

16.00 Družabni vikend. 
20.00 Kuhamo z mladimi.

NEDELJA, 2. FEBRUAR 2020

MKC Radlje ob Dravi

16.00 Družabni vikend.

PONEDELJEK, 3. FEBRUAR 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, 4. FEBRUAR 2020 

MKC Radlje ob Dravi 

10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Radlje 
ob Dravi.

10.00 Zeliščarstvo.

16.00 Nemščina.

17.00

Društvo Zen – reiki. Reiki je najstarejša, najnaravnejša in 
najpreprostejša tehnika zdravljenja s polaganjem rok ali na 
daljavo. Pomaga nam na vseh ravneh našega življenja in 
zdravi celega človeka ter pomaga ozavestiti vzorce, ki smo 
si jih nabrali v otroštvu in jih potlačili v podzavest. Z reikijem 
ozavestimo svoje strahove in jih presežemo. Odpravlja blo-
kade, nas umiri, sprošča, zdravi, lajša bolečine, postanemo 
samozavestnejši. In še veliko, veliko več. Po mnenju Darje 
Suhadolc, ki bo tehniko reiki tudi predstavila, je slednje os-
nova za katero koli drugo delo z energijami.

18.00  Igranje namiznih iger
19.00  Nemščina v Ožbaltu.

SREDA, 5. FEBRUAR 2020

MKC Radlje ob Dravi
9.00 Kuharska delavnica.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

19.00

IV. Martinčkov večer, gost Aleš Česen: Gore zame niso 
(zgolj) romantične. Predstavitev: kratke navpične stene je 
začel premagovati že kot otrok. Te so ga počasi pripeljale v 
gore, kjer je odkril še veliko izzivov in se učil novih spretnos-
ti umetnosti plezanja. Način življenja ga je tako pripeljal na 
veliko različnih koščkov našega planeta. Kar štirikrat tudi v 
najvišje vrhove sveta, v pakistanski Karakorum. Kljub števil-
nim alpinističnim izkušnjam po svetu pa se v gore še vedno 
odpravi radoveden in še vedno se tam nauči veliko novega. 
Organizatorja: Plezalni klub Martinček in VGC Dogaja se!

ČETRTEK, 6. FEBRUAR 2020  
MKC Radlje ob Dravi 
10.00 Urice za sproščanje z Društvom Šent.
10.00 Nemščina.
18.00 Ugankarski popoldan.

V mobilnosti projekta sodeluje 15 učenk iz OŠ Radlje in osnovne šole Ele-
mentary school Branka Radičevića iz Beograda, Srbije. Kar pomeni, da bo 
potekala izmenjava deklet teh dveh osnovnih šol v letošnjem šolskem letu, 
in to kar dvakrat. Prva izmenjava se je ravno odvila v tednu od 13.1.2020 
do 18.1.2020. Dekleta iz največjega srbskega mesta, Beograda, z 1.230.000 
prebivalci, so v ponedeljek 13.1.2020 prispele na Koroško, ki ima kot regija 
šestnajst krat manj prebivalcev. Za dekleta, navajena velikega mesta je to 
nekaj tako majhnega, lepega, varnega in čistega, a nam popolnoma samou-
mevnega. Medtem ko so se gostje še vozile do nas, so jih naše učenke pol-
ne pričakovanj, zbeganosti (le kako se bodo sporazumevale), vznemirjenja, 
radovednosti komaj čakale na 1101 m, na koči Pesnik. Še za napis v cirilici 
Добродошли – dobrodošli so poskrbele. Po desetih urah vožnje in čakanja, 
da se spoznajo, so se le dočakale. Takoj so se ujele, že v prvem trenutku. Vse 
so se dogovorile. Mentorji skoraj da nismo imeli nobene skrbi, kako se bodo 
sporazumevale, saj imamo v naši skupini deklet skritega asa v rokavu - učen-
ko, ki se je v začetku šolskega leta preselila iz Srbije v Slovenijo in je svoje 
delo tolmačke opravila z odliko. Tako smo prvo noč skupaj prespali na koči 
in dali dekletom priložnost, da se dobro spoznajo in se kar same dogovorijo, 
katera bo pri kateri prespala. Naslednje jutro smo se po zajtrku odpravili 
na pohod do Ribnice na Pohorju, kjer so se vsaj malo naužile zimskih ra-
dosti. Po športnem delu smo se vrnili v dolino. Razkazali smo šolo in šli na 
hiter ogled Radelj. Sledil je težko pričakovan odhod na domove gostiteljic. 
Drugi dan se je začel v šoli. Učenke iz Srbije so se najprej udeležile pouka 
svojih vrstnic, nato so sledile delavnice oblikovanja izdelkov za materinski 
dan s programom Inkscape in izrezovanje le teh z laserjem, ki smo ga pri-
dobili na šoli v namene projekta. Po končanem izobraževalnem delu smo 
odšli na bowling, kjer so nam, mentorjem, dekleta pokazala kako se meče 
»kugla«. Tretji dan se je začel podobno kot prejšnji. Pouk, delavnica in za 
piko na i smo pogledali kako izgleda virtualna resničnost, ki bo predvidoma 
glavna tematika našega naslednjega projekta. Hvala podjetju Stroka, ki nam 
je posodil VR očala. Dan smo nadaljevali z izletom na Falo, ogledom HE Fala 
in mesta Maribor, drsanjem in uspešnim pobegom iz sobe pobega. Čas je 
minil s svetlobno hitrostjo in že je bil pred nami zadnji dan druženja. Dan so 
dekleta ponovno pričela z obiskom pouka, sledile so delavnice z laserjem in 
programiranje z Micro:biti. Druženje smo zaključili s pohodom na Stari grad, 
kjer so se dekleta navduševala nad razgledom na Radlje in tako izkoristile 
kuliso za odlične fotografije. 
Naš skupni čas je prehitro minil. Dekleta so se s težavo ločila, a že imajo novo 
motivacijo za delo v šoli, saj že odštevajo dneve do 20. aprila, ko se bodo po-
novno srečale v Beogradu, kjer bodo doživele in se naučile marsikaj novega. 

Vabljeni k obisku naše spletne strani na naslovu http://prostemgirls.eu.

Mentorji proSTEMgirls

BEOGRAD V RADLJAH
V šolskem letu 2019/2020 smo se na OŠ Radlje odločili, da prijavimo svoj 
Erasmus+ KA229 projekt za izmenjavo učencev. Pri prijavi smo bili zelo us-
pešni, saj je bil naš projekt od vseh ostalih prijavljenih ocenjen z največ 
točkami. Z odlično oceno smo dobili potrditev prave izbire tematike dobro 
zastavljenega projekta proSTEMgirls. 
Rdeča nit projekta je spodbujanje deklic k sodelovanju in prepletanju svoje-
ga znanja ter pridobivanju novega na različnih področjih znanosti, tehnolo-
gije, inžiniringa in matematike (STE(A)M, science, technology, engineering, 
(arts) and maths). Predvsem pa želimo s tem projektom navdušiti in poveča-
ti delež deklic pri STEM interesnih dejavnosti in izbirnih predmetih.


