
KOLESARSKI VZPON 
NA REMŠNIK 2017
V nedeljo, 4.junija 2017, je bila v okviru Kul-
turnega športno turističnega društva Rem-
šnik organizirana že šesta tradicionalna re-
kreativno tekmovalna kolesarska prireditev 
vzpona na Remšnik 2017. Ob 9.30 uri zjut-
raj se je pri gostišču Potnik Erjavec na Vasi 
zbralo približno 70 kolesarjev, ob 10. uri se 
na vzpon podali rekreativci, ob 10.30 uri pa 
tekmovalci za tekmovalni del. Z obiskom na 
samem startu nas pozdravil g. župan mag. 
Alan Bukovnik in nam namenil nekaj spod-
budnih besed, seveda pa je tudi poskrbel 
za sam start obeh kategorij kolesarjev, tako 
rekreativnih kot tekmovalnih. Zadovoljni 
kolesarji so se na cilju okrepčali z dobrim 
pasuljem, ki ga je pripravil g. Orter Simon in 
z dobrim pecivom, ki so ga pripravile člani-
ce Kulturnega športno-turističnega društva 
Remšnik. Udeleženci so obljubili, da se nas-

lednje leto spet zberejo še v večjem številu. 
Na cilju pri hiši Repnik Ivana na Remšniku 
1 je ob druženju potekalo tudi zabavno 
nagradno žrebanje dobitkov za katerega je 
poskrbel g. Franc Kotnik. Kot vsako leto je 
sledilo skupinsko fotografiranje. Posebna 
zahvala g. Potnik Robiju in g. Repnik Ivanu, 
da sta nam omogočila prostor za izvedbo 
prireditve, prav tako zahvala Lovski Druži-
ni Remšnik za izposojo miz in klopi. Hvala 
vsem organizatorjem in sponzorjem, ki so 
pomagali pri izvedbi tega vzpona, posebna 
zahvala vsem članom in članicam Kulturne-
ga športno-turističnega društva Remšnik 
pri izvedbi varovanja, prav tako zahvala tudi 
ge. Jasmini Pajtler za spremstvo pri vzponu 
za morebitne potrebe zdravstvene oskrbe 
na sami prireditvi.

 
Kulturno športno-turistično 

društvo Remšnik, Alfonz Resnik
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»IGRAJ SE Z MANO 2017«
Za nami je 11. Mednarodni festival »Igraj 
se z mano«, tokrat prvič v Radljah ob Dra-
vi. Festival je organizirala Občina Radlje ob 
Dravi je v sodelovanju s Centrom Janeza 
Levca Ljubljana, Društvom za kulturo inklu-
zije in Javnim zavodom ŠKTM. 
Na odru se je predstavilo več kot 20 na-
stopajočih šol, društev in institucij, skupno 
462 nastopajočih. Obiskala nas je tudi smu-
čarska skakalka Špela Rogelj, mlada pevka 
Helena Pokeržnik, prireditev pa je tradicio-
nalno povezoval »Peter Nos«. Na 38 delav-
nicah je sodelovalo 168 »delavničarjev«, ki 
so pripravili raznolike in zanimive aktivno-
sti. Samo prireditev je pomagalo izpeljati 
več kot 60 prostovoljcev iz Osnovne šole 
Radlje, Gimnazije Ravne na Koroškem, Sre-
dnje šole Muta in številni ostali posamezni-
ki. Z igro, osnovno otroško dejavnostjo, smo 
ustvarili prostor in čas za »popolno inkluzi-
jo« in s tem možnost spontanega druženja 
vseh ljudi, ne glede na njihov »hendikep«. 
S številnimi aktivnostmi smo dokazali, da 
drugačnost ni ovira za sodelovanje, skle-
panje prijateljstev, medsebojno pomoč 

in uspehe.  Z igro, delavnicami, nastopi in 
vrhunsko glasbo smo premagali predsod-
ke, rušili stereotipe in gradili mostove med 
različnostjo. Festivalski dogodek so obiska-
le številne skupine otrok in odraslih; prija-
teljev in znancev, ki festival podpirajo ter 
sprejemajo »drugačnost« v svojo družbo. 
Vsi, ki ste festival obiskali, ste pokazali, da 
je festival naša skupna skrb ne glede na to, 
kje se dogaja. Z obiskom in sodelovanjem 
ste pokazali svoje veliko srce in kar je naj-
pomembneje, pokazali ste, da ples, smeh, 
veselje, zabava in igra ne pozna meja oz. 
drugačnosti.
Da smo lahko organizirali festival »Igraj se 
z mano«, se moramo zahvaliti našim pod-
pornikom, sofinancerjem in donatorjem 
(zapisani po abecednem redu): AKošir 
d.o.o., Adriatic Slovenica, Avto Koletnik 
d.o.o., Avtoprevozništvo Jože Topler s.p., 
CNC P&K - Pušnik d.o.o., Davidov Hram 
d.o.o., Elektro Javornik, Javni zavod ŠKTM, 
Kopija-Nova družba za trgovino in storitve 
d.o.o., Kmetija Grace Sv. Vid, Limaks d.o.o., 
Marenberg Cafe - Mestna kavarna, Mladin-
ska knjiga, Messer Slovenija d.o.o., Obči-
na Muta, Papirnica Panda, Pekarna Radlje 
d.o.o., Power Damijan Dobnik s.p., PGD 

Radlje ob Dravi, PGD Muta, SPAR, SODALIS 
d.o.o., Stroj d.o.o., Stroka produkt d.o.o., 
Štefka Ravnjak, Market Muta, Miran Vasi-
ljedvić s.p., Varnost Maribor d.o.o.

Hvala vsem!
Občina Radlje ob Dravi



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

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI, 9. 6.–15. 6. 2017

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 9. 6. 2017 19.00

Gledališka igra: Življenje pa teče naprej

Mladi – Pogovor skonekta folk, Družabne igre, Glasbeni 
petek

Sobota, 10. 6. 2017 Mladi – Kuhanje z mladimi, Križanje mnenj

Nedelja, 11. 6. 2017 Mladi – Hengerska nedelja, Filmski večer

Torek, 13. 6. 2017
17.00

18.00

19.00

Wellness z Oriflamom

Tibetanske vaje

Delavnica orientalskega plesa

Sreda, 14. 6. 2017 9.00 Kuharska delavnica: Estonska kuhinja

Četrtek, 15. 6. 2017
9.00

10.00

16.00

Vseživljenjsko učenje: Nasilje nad starejšimi

Urice za sproščanje

Aktivnosti v naravi

VEČER PESMI
Vabljeni na tradicionalni VEČER PESMI, 
ki bo v nedeljo, 11. junija 2017, 
ob 18. uri pri Dvorcu Radlje. 

Zapeli vam bodo pevski zbori Kulturnega 
društva Radlje, in sicer: 

• Vokalni kvartet Rusalke, 
• Moški pevski zbor Radlje, 
• Mešani pevski zbor Mavrica, 
• Ženski pevski zbor Dominica nova 
• in Dekliški pevski zbor Aglaja. 

Vstop prost. 

VODNI PARK RADLJE OB 
DRAVI ZAČENJA Z NOVO 
SEZONO OD 17. 6. 2017 
DALJE!  
Odpiralni čas Vodnega parka: 

• Junij, julij, avgust: od ponedeljka do 
petka od 10:00 do 20:00 ure, vikendi 
od 9:00 do 20:00 ure

• September: vsak dan od 10:00 do 
18:00 ure

Občina Radlje ob Dravi bo tudi za kopal-
no sezono 2017 podarila vsem osnovno-
šolcem  Občine Radlje ob Dravi karto za 
brezplačni vstop v Vodni park Radlje ob 
Dravi, z neomejenim dnevnim vstopom na 
kopališče, od ponedeljka do petka. Izvzeti 
so vikendi in prazniki.

Naj se poletje prične!

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi                        

»BISTRO GLAVO VARUJE 
ČELADA«
Projekt »Bistro glavo varuje čelada« le-
tos praznuje že 20 let. Pobudnik projekta 
je gospod Vlado Capl, s katerim smo 1. 
6. 2017 kolesarili od vrtca po Hmelini do 
prodajalne koles, kjer smo imeli krajši po-
stanek. Za varnost so dodatno skrbeli še 
policisti PP Radlje in dva redarja. Po vrnitvi 
v vrtec smo imeli zabavo s palačinkami, kar 
se za 20. rojstni dan tudi spodobi! Otroci 
pevskega zbora so zapeli nekaj pesmic, ko-
lesarji pa so prejeli še priznanja za uspešno 
vožnjo. Gospodu Vladu smo ob jubileju po-
darili majico in sliko.
Zahvaljujemo se gospodu Caplu, policistom 
Policijske postaje Radlje in redarjema za 
pomoč pri izvedbi kolesarjenja.

Vrtec Radlje ob Dravi

SPOŠTOVANI ČLANI IN 
OBISKOVALCI KNJIŽNICE!
Vljudno vabljeni v četrtek, 8. junija, ob 19. 
uri v knjižnico Radlje na odprtje razstave 
likovnih del, s katerimi so odrasli likovni 
ustvarjalci v okviru JSKD sodelovali na raz-
ličnih medobmočnih likovnih razstavah na 
območjih Maribora, Ruš, Selnice ob Dravi 
in Pesnice. 
Nekaterim ustvarjalcem iz Likovne sekcije 
Pavza je uspel tudi preboj na državne te-
matske razstave JSKD in sicer:
• Katarina Vinko – Kolaž za sezono 

2009/2010 z delom Cvet.
• Bojan Fekonja – Parafraza za sezono 

2013/2014 z delom Ljudska vstaja. 
• Bojan Fekonja – Kvadrat in krog, kocka 

in krogla za sezono 2015/2016 z de-
lom Izvir življenja.

• Janko Lisjak – Kvadrat in krog, kocka in 
krogla za sezono 2015/ 2016 z delom 
Zemlja pleše.

Ostali razstavljavci:
Maruša Vršnik, Andrej Viher, Blanka Grič-
nik, Božo Krivokapič, Karla Dobaj, Branko 
Pušnik, Jože Maurič.
Razstava bo v knjižnici Radlje na ogled do 
3. julija.                                    

VABILO
Območno združenje 
Rdečega križa Rad-
lje ob Dravi vabi vse 
zdrave občane sta-
re od 18 do 65 let na odvzem krvi, ki bo v 
četrtek, 15. 6. 2017, v Osnovni šoli Radlje. 
Prijava na akcijo je od 7.30 do 12.00 ure. 
Na dan odvzema zajtrkujte nemastno hra-
no. Še posebej vabljeni krvodajalci s krvni-
ma skupinama A +/- in 0 +/-. Prosimo, da s 
seboj prinesete osebni dokument, ki doka-
zuje vašo istovetnost. 
SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!                                            

Območno združenje Radlje ob Dravi


