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JurJevanJe 2012  
na remšniku
Kot vsako leto smo tudi letos praznovali 
krajevni praznik KS Remšnik – Jurjevanje, 
saj je sv. Jurij zavetnik tukajšnje cerkve. Le-
tos smo ta praznik obeležili v nedeljo, 22. 
aprila. Kot vsako leto pripravi organizator, 

Majhni kamenčki ustvarjajo mozaik uspeha

“ZLaTa POT” 
OBČINE RADLJE OB DRAVI

Ne pozabite nam poslati vaših predlogov 
za “Zlato pot” Občine Radlje ob Dravi na 

naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali na 
e-naslov: obcina.radlje@radlje.si  

Rok za oddajo predlogov smo 
prestavili na 15. 5. 2012. 

Skupaj zgradimo zlato pot 
Občine Radlje ob Dravi! 

EVROPA ZA DRŽAVLJANE
Občina Radlje ob Dravi bo od  11. do 21. 
maja 2012 gostila prijatelje iz Občine Čazma 
na Hrvaškem. Druženje in povezovanje 
bo potekalo v okviru projekta EVROPA ZA 
DRŽAVLJANE: Projekt – Dvig javnega mnenja 
o vstopu v EU pri državi kandidatki za članstvo 
preko civilne družbe – sistem od spodaj 
navzgor pri oblikovanju tesneje povezane 
Evrope. Enajstdnevno gostovanje bodo s svo-
jim programom zapolnila domača društva in 
zavodi, sodelujoča občina v projektu Ribnica 
na Pohorju in predstavniki društev iz Čazme.
V petek, 11. 5. 2012, bo od 17.30 ure naprej 
sprejem gostov Občine Čazma, Občine Rib-
nice na Pohorju ter društev in zavodov v cen-
tru Radelj ob Dravi ter predstavitev programa 
druženja.
V naslednjih Novičkah vam bomo predstavili 
celoten program druženja.
Izvedba tega projekta je financirana s strani 
Evropske komisije. Vsebina publikacije 
(komunikacije) je izključno odgovornost av-
torja in v nobenem primeru ne predstavlja 
stališč Evropske komisije.

Več na: www.radlje.si
Občina Radlje ob Dravi

reditev v celoti uspela, za kar se prireditelj 
vsem, ki so sodelovali pri organizaciji, iskreno 
zahvaljuje.

Krajevna skupnost Remšnik

Posaditev drevesa pri 
Osnovni šoli Radlje ob Dravi
Ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje so 
učenci 5. razreda imeli naravoslovni dan.
Danes živimo v okolju, ki ga moramo varovati 
in skrbeti, da ga ne bi preveč onesnaževali, 
saj preveliko onesnaževanje vode, zraka in 
prsti lahko pripelje do hudih posledic.
Spoznali smo, da s pravilnim ločevanjem od-
padkov in odgovornim ravnanjem z njimi, z 
varčevanjem s pitno vodo, energijo, gozdovi 

t.j. KS Remšnik s tukajšnjo župnijo, svečan 
sprejem za domačine in goste iz bližnje in 
daljne okolice. Pred svečano sveto mašo, 
ki jo je tukajšnji duhovnik in kanonik Mirko 
Kraševec skupaj z duhovnikom iz sosednje 
Avstrije daroval v obeh jezikih, so sprejem 
prihajajočim pripravili člani MPO Radlje s 
prazničnimi zvoki. Vse skupaj pa so pop-
estrile spremljajoče mažoretke s privlačnim 
nastopom. Kot vsako leto doslej pa se na 
ta praznik na Remšniku zbere precejšnje 
število konjenikov od blizu in daleč. Tako se 
je tudi letos zbralo, kljub slabi vremenski 
napovedi, okoli 40 konjenikov. Okoli po-
lovica tudi iz Avstrije, ki so že kar stalnica 
praznika na Remšniku. Dobra polovica pa 
je domačinov, kateri se zberejo na pobudo 
tukajšnjega ljubitelja konj, Jožeta Repatca.
Da pa praznik pridobiva tudi druge dimen-
zije, že tretje leto zapored dokazuje obisk 

združenja Oldtimer iz avstrijskega Oberhaga, 
katero združuje številne ljubitelje traktorjev 
starejših letnikov. Običaj tukaj veleva, da jih 
duhovnik blagoslovi ter da jim s strani kra-
jevne skupnosti Remšnik in župana občine 
pripravimo topel sprejem. Letos je bilo to 
še posebej potrebno, saj je vse prisotne kar 
hitro presenetilo hladno in mokro vreme, 

najvztrajnejši pa so v popol-
dnevu doživeli pravi snežni 
metež. Kljub temu je sama pri-
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU BRALNE ZNAČKE 
2011 / 2012
Beremo ves čas, vsak dan 
od jutra do večera – knjige, 
plakate, navodila, doku-
mente, na internetu in še 
mnogo drugih besedil, ki so z 
nami v vsakdanjem življenju 
in jih moramo prebrati. Toda 
brati za bralno značko po-
meni, da beremo predvsem 
leposlovne knjige po svojem 
okusu in izboru, v prostem 
času in z užitkom. Nato pa o 
prebranem poklepetamo ali 
pa že kar burneje razpravlja-
mo o vsebini z drugimi bralci 
in z mentorji Bralne značke. Veliko takšnih “užitkarskih” bralcev imamo na OŠ Radlje. Za 
bralno značko je letos bralo 275 učencev. V torek, 24. aprila 2012, smo v mestni knjižnici s 
prijetno prireditvijo zaključili letošnje branje. Vsi navdušeni bralci so si ogledali gledališko 
igro v izvedbi Društva Vagant ter avtorja Frana Milčinskega Razbojnik Cefizelj in butalska 
pamet. Naj-bralci iz vsakega razreda pa so prejeli knjižne nagrade. Močno smo zaploskali 
zlatim bralcem, tistim učencem, ki jim je knjiga spremljevalka že vseh devet let šolanja.

Blanka Dlopst

MLADI TURISTI OŠ RADLJE USPEŠNI 
NA DRŽAVNEM FESTIVALU
Na 26. državnem festi-
valu »Turizmu pomaga 
lastna glava« v orga-
nizaciji Turistične zveze 
Slovenije smo z nalogo 
RADLJE SO »KUL« učenci 
turističnega krožka sku-
paj z mentoricami dosegli 
dve zlati priznanji, eno za 
najboljšo turistično na-
logo in drugo za najboljšo 
turistično tržnico.

V svojem projektu 
smo raziskali možnosti 
raznovrstne turistične ponudbe našega kraja predvsem mladim turistom, s čimer smo 
želeli promovirati MKC s Hotelom Radlje, uporabo športnih objektov, ogled zgodovinskih, 
naravnih ter kulturnih znamenitosti in sproščujoče sprehode po učnih poteh v okolici 
Radelj. 

Več informacij o sami nalogi lahko občani pridobijo na spletni strani naše šole
www.osradlje.si/index.php/projekti/turizmu-pomaga-lastna-glava/radljesokul. 

Učenci turističnega krožka z mentoricami Osnovne šole Radlje ob Dravi

in skrbjo, da živalske vrste ne bi izumrle, pri-
pomoremo k lepši prihodnosti našega plane-
ta. Učenci so ta trenutek proslavili s kratkim 
kulturnim programom in tako pokazali, da 
želijo tudi sami prispevati kamenček v mo-
zaiku čistega okolja.
Turistično društvo Radlje ob Dravi nam je po-
darilo sadno drevo, ki smo ga skupaj posadili 
v naš sadni vrt z različnimi starimi sortami.
   Sonja Vinšek

TekmOvanJe kOrOške 
POKRAJINSKE ZVEZE 
DU V NAMIZNEM TENISU

V petek, 18. aprila 2012, je v telovadnici na 
Muti potekalo tekmovanje Koroške pokrajin-
ske zveze društva upokojencev v namiznem 
tenisu. Organizatorji tekmovanja so bili člani 
DU Muta, pri izvedbi pa so pomagali člani 
NTK Muta. Tekme smo se udeležili tudi člani 
DU Radlje ob Dravi in zasedli 2. mesto. Na-
jbolje so se odrezali člani DU Slovenj Gradec, 
tretje mesto so zasedli člani DU Muta, četrto 
pa člani DU Ravne na Koroškem.

Silvo Sobiech, st.

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.

Obveščamo vas, da so na spletni 
strani Občine Radlje ob Dravi 
www.radlje.si objavljeni naslednji 
javni razpisi:
 - JAVNI RAZPIS za sofinanciranje pro-
gramov s področja socialnega in zdravst-
venega varstva v Občini Radlje ob Dravi za 
leto 2012;
- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov 
drugih društev in organizacij v letu 2012;
- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih 
programov  in projektov za leto 2012;
- JAVNI RAZPIS za podelitev občinskih 
priznanj v letu 2012.


