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Noben cvet ni tako lep, kot je lepa ženska.
Noben vetrič ne piha tako nežno, kot je nežna ženska.
Noben kamen ni tako trd, kot je trdna ženska.
Noben vihar ne prenese toliko dežja, kolikor solz pretoči ženska.
In nihče ne premore toliko ljubezni,
kot je ima v sebi ženska.
Vse dobro ob vaše dnevu, dnevu žena!

Prevzem funkcije ravnatelja
· 20. november je UNICEF-ov svetovni dan otrok. Občina Radlje
ob Dravi je pristopila k projektu »kidstakeover« in tako so
otroci letos za en dan prevzeli funkcijo ravnatelja Osnove šole
Radlje ob Dravi. Sodelovali sta dve učenki in dva učenca.
Razprava je tekla v smeri, kaj je treba v šoli izboljšati oz.
spremeniti, učenci so lahko podali svoje mnenje in svojo vizijo,
kako bi oni nastopali v funkciji ravnatelja oz. učitelja.

Mag. Alan Bukovnik, župan

OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO
Občina Radlje ob Dravi ima v proračunu občine namenjena
sredstva za projekt Otrokom prijazno Unicefovo mesto. V letu
2018 je proračunska postavka znašala 5.758,87 evra in v okviru
projekta smo izvedli naslednje aktivnosti:
Igrice vzgojiteljic v avli Osnovne šole Radlje ob Dravi
· Vzgojiteljice vsako leto za otroke iz vrtcev Radlje ob
Dravi, Vuhred in Remšnik pripravijo igrice. V letu 2018
sta bili odigrani dve igrici, ena v spomladanskem in ena v
zimskem času.
Medobčinski otroški parlament v Radljah
· 20. 2. 2018 je v prostorih MKC-ja V Radljah ob Dravi v
sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Dogaja se!, Centrom
aktivnosti Koroške in Osnovno šolo Radlje ob Dravi potekal
Medobčinski otroški parlament, ki so se ga udeležili
predstavniki naslednjih osnovnih šol: Radlje ob Dravi, Muta,
Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Dravograd in Brezno-Podvelka.
Učenci so lahko povedali svoje mnenje o šolstvu in šolskem
sistemu. Vse skupaj je pod budnim očesom spremljala
strokovna komisija, sestavljena iz strokovnjakov s področja
šolstva in šolskega sistema. Izmed 24 učencev je bilo izbranih
sedem in ti so se 23. marca 2018 udeležili regijskega
parlamenta v Kulturnem centru na Ravnah na Koroškem. Iz
Osnovne šole Radlje ob Dravi se je regijskega parlamenta
udeležil en učenec.
Sofinanciranje kart za Vodni park Radlje
· V času poletnih počitnic je Občina Radlje ob Dravi sofinancirala
nakup kart za Vodni park Radlje za vse osnovnošolce.
Sofinanciranje pomočnice vzgojiteljice v Vrtcu Radlje ob Dravi
· Od 1. 9. 2018 Občina Radlje ob Dravi sofinancira pomočnico
vzgojiteljice v Vrtcu Radlje ob Dravi. Razlog, zakaj se je občina
odločila za sofinanciranje, je bil ta, da sta vrtec v tem šolskem
letu začela obiskovati otroka, pri katerih je prisotna razvojna
motnja in bi se zaradi tega moral normativ v vrtcu zmanjšati za
10 otrok. Da bi ohranili mesta v vrtcu in še 10 otrokom
omogočili varstvo, je bil s strani Osnovne šole Radlje ob Dravi
podan predlog o sofinanciranju pomočnice vzgojiteljice, ki ga
je Občina Radlje ob Dravi potrdila.

Obdaritev za dedka Mraza
· Vsako leto v mesecu decembru dedek Mraz obišče otroke
občine Radlje ob Dravi. Obdarovanja potekajo po krajih,
in sicer v Radljah ob Dravi, Vuhredu, Remšniku in na Svetem
Antonu. Dedek Mraz obdaruje otroke, za katere je občina
prejela prijavnico in so stari med enim in šestim letom.
· Vse leto smo sodelovali z lokalnimi Varnimi točkami in jih
seznanjali z informacijami in novostmi na tem področju.
V programu za leto 2019 Otrokom prijazno Unicefovo mesto
podpiramo naslednje aktivnosti
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Igrice vzgojiteljic v Osnovni šoli Radlje ob Dravi
Medobčinski otroški parlament
Obdaritev za dedka Mraza
Prevzem funkcij odraslih s strani otrok
Sofinanciranje kart za Vodni park Radlje
Nadgradnja minižupana – Mladi občinski svet
Ureditev usmerjevalnih tabel do šole
Sofinanciranje pomočnice vzgojiteljice
Sofinanciranje vrtčevskih pevskih zborov
Sofinanciranje srečanja lutkovnih skupin
Občina Radlje ob Dravi

Na voljo le še nekaj kart, pohitite!
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MEDNARODNI POHOD Z RDEČIMI BALONI
Zbirališče pred MMKC Radlje ob Dravi
11.00 –12.00
Mednarodni dan redkih bolezni obeležujemo 28. februarja. Tako bodo
našo deželo ponovno preplavili posebni otroci, ljudje v invalidskih vozičkih
in dobromisleči ljudje ter rdeči baloni. Dogodek je namenjen ozaveščanju o
redkih boleznih, ki doletijo otroke. Po zaslugi pobudnikov iz Radelj ob Dravi
ga bodo letos že drugič izvedli tudi v Radljah ob Dravi.
Vabljeni, da se v čim večjem številu zberete pred MMKC-jem, kjer si bomo
razdelili balone in se odpravili na kratek sprehod. S sprehodom bomo
pozdravili pomlad in drugačnost.

Iz srca se zahvaljujemo tudi Petru Starcu, ki je bil koordinator cele
akcije. Prav tako se zahvaljujemo našim sponzorskim podjetjem:
Sodalis d.o.o., Akošir d.o.o. in CNC P&K – Pušnik d.o.o.

Organizator: Zavod 13, Marenberški mladinski lokalni svet

Ob tej priložnosti je učencem, učiteljem in povabljenim gostom zaigral
in zapel šolski ansambel, ki ga sestavljajo Špela, Maroš, Enja, Alina,
Zoja, Taja, Hana, Saša in Klemen, pod vodstvom Simone Svanjak.
Vsi učenci naše šole so bili zelo navdušeni, še posebej pa drugošolka
Nana in devetošolec Vid, ki sta bobnala skupaj z Markom Soršakom,
ter učenec Klemen, ki je šolski ansambel prvič spremljal z novimi bobni.
Simona Svanjak, OŠ Radlje ob Dravi

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI
OD 8. DO 14. MARCA 2019

KNJIŽNICA RADLJE
Ponedeljek, 11. 3. 2019, ob 17.00.
Ustvarjalna srečanja za otroke in
odrasle. Otroci bodo izdelovali ptičke
pred gregorjevim, ko se ptički ženijo.
Ves material bo pripravljen v knjižnici.
Odrasli bodo izdelovali dekorativne
predmete iz gline (krožnike ali vaze).
Material in orodje bo pripravljeno v knjižnici.

NOVI BOBNI IN BAS KITARA ZA OSNOVNOŠOLCE
V četrtek, 28. 2. 2019, smo v avli OŠ Radlje gostili priznanega glasbenika,
bobnarja Marka Soršaka Sokija, ki je član znane skupine ELVIS JACKSON.
Skupina igra po odrih širom Slovenije in Evrope. Marko Soršak ima svojo
šolo bobnanja, znan pa je tudi zaradi projekta »20 za 20«.
Marko Soršak je v okviru projekta »20
za 20« že več kot stotim šolam podaril
inštrumente, ki jih potrebujejo za svoje
glasbeno ustvarjanje. Naša šola je
108. obdarjena šola. Dobili smo nove
bobne in novo bas kitaro. Oboje bomo
z veseljem uporabljali.
Iz srca se zahvaljujemo Marku Soršaku Sokiju in mu želimo veliko
uspehov v karieri in veliko veselja s projektom obdarovanja.

DATUM

URA

Petek,
8. 3. 2019

9.00
18.00
21.00

Čajanka ob dnevu žena
Igranje družabnih iger
Križanje mnenj

Sobota,
9. 3. 2019

11.00
16.00
20.00

Pohod z rdečimi baloni
Družabno popoldne
Kuhamo z mladimi

Nedelja,
10. 3. 2019

16.00

Družabno popoldne

Ponedeljek,
11. 3. 2019

9.00
9.30
18.00

Angleške pogovorne urice
Berem, torej mislim v Domu Hmelina
Igranje družabnih iger

Torek,
12. 3. 2019

10.00
10.00
16.00
18.00

Miselne delavnice v Društvu upokojencev
Zeliščarstvo
Tečaj kvačkanja
Igranje namiznega tenisa

9.00
18.00

Kuharska delavnica: primorska in notranjska
kuhinja – idrijski žlikrofi
Ustvarjalna delavnica

9.00
10.00
18.00

Medgeneracijska čajanka
Urice sproščanja z društvom Šent
Ugankarsko popoldne

Sreda,
13. 3. 2019

Četrtek,
14. 3. 2019

AKTIVNOST

