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Novičke Občine Radlje ob Dravi

Datum dogodka Dogodek Ura

Sobota, 9. februar MLADINSKE DELAVNICE 
ZABAVA V MASKAH

16.00
18.00

Ponedeljek, 11. februar PEKA VALENTINOVIH SRČKOV 16.00
Torek, 12. februar EKSPERIMENTI 16.00

Sreda, 13. februar OKRAŠEVANJE PROSTORA – TEMA – 
VALENTINOVO 16.00

Četrtek, 14. februar PALAČINKIJADA (KUHARSKA) 16.00
Petek, 15. februar VALENTINOV PLES 16.00
Sobota, 16. februar MLADINSKE DELAVNICE 16.00
Nedelja, 17. februar SEJANJE VELIKONOČNEGA ŽITA 16.00

DELAVNICE v Marenberškem  mladinskem kulturnem centru

TOREK, 12. FEbRUAR 2013 Ob 10.30 
Marenberški MKC Radlje. PUSTNA POVORKA Z 
VRTCEM RADLJE. Otroci iz vrtca se bodo s svo-
jimi vzgojiteljicami oglasili pri nas pred MKC-jem. 
Poskrbeli bomo za veselo pustno rajanje, tako 
za naše najmlajše kot za vse ostale. Vabljeni na 
ogled zanimivih pustnih mask, v katerih se otroci 
lahko poistovetijo s svojimi junaki. V primeru sla-
bega vremena prireditev odpade.
SREDA, 13. FEbRUAR 2013 Ob 18.00
Marenberški MKC Radlje. PREDAVANJE: ŽIVIMO 
ZDRAVO! Kako danes, ob vseh negativnih vplivih 
poskrbeti za naše zdravje? Zavedajmo se moči 
preventivnega zdravega življenjskega sloga in 
prisluhnimo smernicam zdravega življenja. Pris-
luhnimo predavanju in živimo bolj zdravo!
PETEK, 15. FEbRUAR 2013 Ob 20.00
Marenberški MKC Radlje. POTOPISNO PREDA-
VANJE: SARDINIJA. Sardinija slovi po velikem 
številu naravoslovnih posebnostih. Tako zemlje-
pisna kot tudi zgodovinska osamljenost otoka sta 
pripomogli k ohranitvi mnogih živalskih in rast-
linskih vrst. Oglejmo si Sardinijo v sliki in besedi. 
SObOTA 16. FEbRUAR 2013 Ob 21.00
Marenberški MKC Radlje. SPOZNAVNI VEČER. 
Spoznajmo se ... Mladi in manj mladi. Namenimo 
večer druženju in spoznavanju novih prijateljev.
Marenberški MKC Radlje. VALENTINOV KON-
CERT: LUKA IN TOMAŽ. Valentinovo je praznik 
vseh zaljubljencev.  Pozabimo na komercialna 
darila in podarimo svojim najdražjim romantičen 
večer ob prijetni glasbi in plesu. 
 

10. jUbILjENI VELESLALOM
Zaradi slabega vremena je bil v nedeljo odpovedan 10. jubilejni veleslalom na Sv. An-
tonu na Pohorju. Ponovno ga bomo organizirali,  v soboto, 9. februarja 2013, ob 10. 
uri, na kmetiji Malej. Vabljeni v zimsko idilo Sv. Antona na Pohorju!
Organizatorji: ŠD Sv. Anton na Pohorju, KS Sv.Anton na Pohorju in Kmetija Malej 

ObISK DELEgACIjE bIOgRAD NA MORU
V petek, 1. februarja 2013, nas je obiskala delegacija iz Občine Biograd na Moru 
z namenom, da jim predstavimo primere dobre prakse pri nas. Povabili smo jih na 
Regionalno razvojno agencijo za Koroško, kjer smo jim pripravili kratek povzetek 
vloge agencije kot osrednje institucije regionalnega razvoja na Koroškem, njene 
naloge in povzetek vsebin glavnih projektov v regiji na posameznem področju (okolje 
in prostor, podjetništvo, turizem in narava ter človeški viri). Predstavljeni so bili tudi 
način povezovanja občin pri skupnih regionalnih projektih ter  prijave in vodenje le-
teh. Predstavljeni so bili okvir in način črpanja sredstev iz EU skladov, postopki in 
nekatera pravila za črpanje teh sredstev ter težave in problemi, s katerimi se srečujejo 
pri implementaciji. Na kratko so jim bila predstavljena izhodišča za programiranje 
naslednjega programskega obdobja 2014–2020 ter pripravo Regionalnega razvojnega 
programa. 
Ob koncu smo sklenili, da to ni  zadnje srečanje, odprli bomo možnosti za skupno 
sodelovanje na projektih.

Občina Radlje ob Dravi

Obveščamo vas, da se bo v Radljah ob Dravi od 
21.02 – 24.02.2013 odvijal projekt Vsakdanje 
življenje brez ovir – za socialno vključenost invali-
dov, ki sodi v program Evropa za državljane. 
Vse občanke in občane vabimo, da se dogodkov 
udeležite. Natančnejši terminski plan bo objav-
ljen v naslednjih novičkah Občine Radlje ob Dravi.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Ev-
ropske komisije. Vsebina publikacije (komunikaci-
je) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

Oddajte svojo zgodbo!
Ker bi radi, da prav vsi sodelujemo pri ustvarjanju tedenskih novičk Občine Radlje ob Dravi, 
vas vabimo, da nam najkasneje do ponedeljka do 12.00 ure pošljete na naslov novice@
radlje.si vaše zgodbe in informacije, ki bi radi, da jih objavimo. Potrudili se bomo, da bomo 
upoštevali prav vse, kar pa zaradi ažurnosti obveščanja ne bomo utegnili objaviti, bomo 
dodali na naš FB profil in spletno stran Občine Radlje ob Dravi.

Turistično društvo Vuhred vabi na »Pust-
no prireditev«, ki bo v nedeljo, 10. febru-
arja 2013, ob 14. uri na igrišču pri cerkvi v 
Vuhredu. Vabimo vse ljubitelje dobre volje, 
da se nam pridružite z masko ali brez nje in 
da skupaj obudimo pustne običaje. Dovolj 
je tem in pustnih likov, da bo program šaljiv 
in zabaven.
Najbolj izvirne skupine bodo nagrajene. 
Organizator: Turistično društvo Vuhred v 
sodelovanju z Občino Radlje ob Dravi in KS 
Vuhred.

TURNIR V DVORANSKEM NOgOMETU
Športno društvo Radlje ob Dravi, Nogometna šola Radlje in Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 
so odlično izpeljali prvi od začrtanih turnirjev v dvoranskem nogometu v letu 2013.
V nedeljo, 3. februarja 2013, je v Športni hiši Radlje potekal turnir mlajših cicibanov – U 8. Ob 
velikem številu gledalcev so prisotnim svoje nogometno znanje kazali najmlajši nogometaši 
naslednjih ekip: Nogometne šole Robert Koren Dravograd, Nogometnega kluba Pohorje, No-
gometnega društva Slovenj Gradec, gostje iz sosednje Avstrije SU Rebenland in člani moštva 
domače Nogometne šole Radlje.
V zanimivih in zelo izenačenih tekmah so mladi nogometaši (tekmovala je tudi ena 
nogometašica) prikazali zavidljiv nivo nogometnega znanja za to starostno kategorijo. 
Med sedmimi ekipami so bile najboljše naslednje:
1.mesto : NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD, 2. mesto : NK POHORJE 1, 3. mesto : ND SLOVENJ 
GRADEC, 4. mesto : SU REBENLAND, Najboljši vratar turnirja je bil: ŽIGA KOZAR (NK Pohorje 
1). Najboljši igralec turnirja: MIHA PREKSAVEC (NŠ RK Dravograd). Najboljšim sta pokale 
podelila predsednik ŠD Radlje ob Dravi Erik Marsel in podpredsednik Primož Verdnik.
Vse ljubitelje nogometne igre vabimo na naslednje turnirje v Športni hiši Radlje, ki bodo:
1. v nedeljo, 10. 2. 2013, ob 9.00 uri – starejši cicibani U 10, 2. v nedeljo, 17. 2. 2013, ob 9.00 
uri – mlajši dečki U 12 in 3. v soboto, 2. 3. 2013, ob 9.00 uri – starejši dečki U 14.

Vabljeni!
Vodja NŠ Radlje: bojan Kus 

Vabljeni na veselo pustovanje v 
Bowling center bajta v soboto, 9. 

februarja 2013. Od 20. ure dalje bo 
za vas vrtel glasbo DJ PRIMI, najboljše 

maske pa čakajo lepe nagrade.

VAbILO 
Kulturno prosvetno društvo Lija Kovač 
Vuhred in Krajevna skupnost Vuhred vab-
ita na proslavo ob kulturnem prazniku, 
v petek, 8. februarja 2013, ob 18. uri v 
večnamensko dvorano v Vuhred.
Vljudno vabljeni!

V četrtek, 31. januarja 2013, smo v vrtcu 
gostili učence glasbene šole Radlje. Pod vod-
stvom mentorja Janija Lorberja so se nam 
predstavili učenci oddelka trobil Tilen Račnik, 
Matic Kavcl in Mihaela Orožen. Predstavili so 
svoje instrumente in odigrali program, s kat-
erim bodo nastopili na regijskem tekmovanju 
v Celju. Poleg njih je nastopila tudi citrarka 
Mirjam Orožen, katere mentor je Oskar 
Globočnik. Odigrala je nekaj pesmic, otroci pa 
so ob spremljavi tudi zapeli.
Glasbeniki so nam polepšali dan, verjetno pa 
so koga izmed otrok navdušili za igranje.
Vsem učencem se zahvaljujemo in jim želimo veliko uspeha na tekmovanju.

brigita Tršar, Vrtec Radlje

PUSTOVANjE V VUhREDU

UČENCI GLASBENE ŠOLE NA OBISKU V VRTCU


