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URA LOKACIJA PROGRAM

15.00 Center Radelj ob Dravi SPREJEM  OBČINE ČAZMA, OBČINE RIBNICA NA 
POHORJU IN VSEH DRUŠTEV

16.30 Dvorana MKC s Hote-
lom Radlje

Novinarska konferenca

17.00 - 19.00 MKC s 
Hotelom Radlje

Osrednja prireditev

EVROPA ZA DRŽAVLJANE PROJEKT (Project): DVIG JAVNEGA 
MNENJA O VSTOPU V EU PRI DRŽAVI KANDIDATKI ZA ČLANSTVO 
PREKO CIVILNE DRUŽBE – SISTEM OD SPODAJ NAVZGOR PRI 
OBLIKOVANJU TESNEJE POVEZANE EVROPE

PROGRAM DRUŽENJA OD 11. 5. 2012 DO 17. 5. 2012
1. DAN: petek, 11. 5. 2012 

URA LOKACIJA IZVAJALEC PROGRAM
9.15 - 10.00 Osnovna šola 

Radlje
OŠ Radlje ob Dravi Prireditev Šport 

špas
10.00 -12.00 Telovadnica Kulturno umjetničko društvo Sloga Miklouš in 

Kulturno umjetničko društvo Graničar Čazma
Predstavitev 
folklore 

12.00 -12.30 Telovadnica Otroška folklorna skupina  OŠ Radlje ob Dravi Predstavitev 
folklorne skupine 
OŠ Radlje

15.00 -19.00 Vuhred 
večnamenska 
dvorana 

Folklorna skupina KUD Lija Kovač, Kulturno 
umjetničko društvo Sloga Miklouš in Kulturno 
umjetničko društvo Graničar Čazma

Delavnice iz 
folklore

19.30 -20.30 Vuhred 
večnamenska 
dvorana

Folklorna skupina KUD Lija Kovač, Kulturno 
umjetničko društvo Sloga Miklouš in Kulturno 
umjetničko društvo Graničar Čazma

Razstava izdelkov 
iz delavnice

2. DAN: sobota, 12. 5. 2012

URA LOKACIJA IZVAJALEC PROGRAM
9.00 - 11.00 MKC s 

Hotelom 
Radlje

Športno društvo Radlje Okrogla miza: Evropska 
identiteta:skupne vrednote, 
zgodovina, kultura med SLO in HR 
v povezavi z EU, Nogomet HR – SLO 
skozi zgodovino do danes 

15.00 - 17.00 Športni sta-
dion Radlje

Športno društvo Radlje Nogometne tekme med predstavniki 
Čazme in Radelj ob Dravi

18.00 - 21.00 MKC s 
Hotelom 
Radlje 

Občina Radlje ob Dravi, 
Občina Ribnica na Poh., 
Tanja Fajon 

Okrogla miza: delovanje lokalnih 
skupnosti v EU in zunaj nje; vpliv 
civilne družbe na politiko EU – gostja 
Tanja Fajon, evropska poslanka

3. DAN: nedelja, 13. 5. 2012

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. 
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in 
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.«TRADICIONALNO 

PRVOMAJSKO JUTRO ŠD 
VAS
Člani ŠD VAS so se tudi letos, tradicionalno, 
na prvomajsko jutro zbrali v centru Vasi, 
kjer so pričakali MPO Radlje ob Dravi (letos 
s spremljajočimi mažoretkami), prisluhnili 
budnici, jih pogostili ter se odpravili na že 
10. tradicionalni pohod na Župank. Število 
pohodnikov, ki vsako leto narašča, se je letos 
ustavilo na 35. Po prejemu spominskih majic 
in vzponu na Župank so si vsi malce oddahnili 
in prisostvovali proslavi ob prazniku dela. S 
strani KS Radlje pa so bili ob letošnjem 10. 
pohodu še posebej nagrajeni  s priznanjem. 
Pohodniki so nato nadaljevali svojo pot skozi 
Radlje in nazaj na Vas, kjer so se v popol-
danskem času na pikniku še naprej družili in 
praznično zaključili svoj že 10. pohod Vas – 
Župank.

 ŠD VAS

OBVESTILO
Obveščamo vas, da bo Občina Radlje ob 
Dravi začela izvajati grederiranje na vseh lo-
kalnih cestah in javnih poteh. Da bo delo po-
tekalo nemoteno prosimo lastnike zemljišč, 
da ob lokalnih cestah odstranijo vse ovire 
(npr. hlode, kole, ipd.).

OBČINA RADLJE OB DRAVI



Novičke Občine Radlje ob Dravi • št. 29 • maj • 2012

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

Spoštovani!
KŠTD Dobrava v soboto, 12. maja 2012, or-
ganizira izlet na Dunaj. Ogledali si bomo park 
Schönbrunn in mesto Dunaj ter Dunajski 
živalski vrt, ki je najstarejši na svetu in velja 
za najlepšega v Evropi, v njem pa je veliko 
živali, ki jih »v živo« verjetno niste še nikoli 
srečali. Izlet priporočamo tako odraslim, kot 
tudi otrokom. Prijave zbiramo do zasedbe 
prostih mest na telefonski številki 051 316 
503 (Monika) ali 041 352 828 (Dominika).  
Na voljo je le še nekaj prostih mest, zato vas 
vabimo, da se nam pridružite!

 KŠTD Dobrava

Pihalni orkester GŠ Radlje 
– odličen v Ljubljani
Pihalni orkester Glasbene šole Radlje ob 
Dravi je pod umetniškim vodstvom Vo-
jka Trnjeka 13. aprila sodeloval na Reviji 
pihalnih orkestrov glasbenih šol Slovenije 
v Ljubljani na Konservatoriju za glasbo in 
balet. Povzemam oceno strokovnega ocen-
jevalca Francija Rizmala, ustanovitelja in 
dirigenta Orkestra slovenske vojske in kas-
neje umetniškega vodja Orkestra slovenske 
policije.
»Energičen začetek. Bravo, dirigent. Zato 
je tudi zvok odprt, vsi igrajo vsak zase – ka-
kovostno. Ritem in eksaktnost artikulacije 
sta super. Dinamika je tudi zelo dobra, prav 
tako razmerje med posameznimi skupinami 
inštrumentov in inštrumenti. Natančna iz-
vedba v vseh osnovah. Natančno vodenje 
dirigenta. Lep in jasen zvok, tudi ritmična 
struktura. Muzikalno. Bravo! Dokaz ste, da 
ni pomembna številčnost, ampak kakovost 
vsakega posameznika v skupnosti. Imate 
odličnega, muzikalnega in natančnega diri-
genta. V malem orkestru morajo biti vsi ka-
kovostni in vi ste! Čestitam vam in želim, da 
rastete naprej.«
Da, želimo rasti kakovostno in številčno. Zato 
vabimo k vpisu v GŠ Radlje, kjer poučujemo 
19 inštrumentov, petje in ples: starost od 5 
do 26 let. Sprejemni preizkusi bodo v pone-
deljek, 14. maja, in v torek, 15. maja, od 
17.00 do 18.00 ure. Predšolska glasbena 
vzgoja in glasbena pripravnica nimata pre-
izkusa glasbenih sposobnosti, vendar sta 
odlični osnovi za pouk inštrumentov. Vabi-
mo tudi k vpisu v plesno pripravnico in k bal-
etu. Izobraževanje v javni glasbeni šoli ima 
prednosti, saj imajo učitelji odlično izobraz-
bo, učenci dobijo javno veljavna spričevala 
za dosežen uspeh, šolanje lahko nadaljujejo 
na srednji stopnji in na univerzah doma in 
v tujini. Učenci veliko nastopajo, tekmujejo 
doma in v tujini, igrajo v komornih zasedbah 
in v orkestrih. In ne nazadnje: izobraževanje 
v glasbeni šoli je kakovostno in najcenejše.

Milka Ajtnik

URA LOKACIJA IZVAJALEC PROGRAM
9.00 - 11.00 MKC s 

Hotelom 
Radlje

Čebelarsko društvo 
Radlje

Predavanje in delavnice: Krepitev strpnosti, 
medsebojnega razumevanja, spodbujanje 
kulturne in jezikovne raznolikosti – medkul-
turni dialog in zakonodaja o čebelarstvu v 
EU ter vpliv na varstvo okolja, področna EU 
zakonodaja

14.00 - 15.30 MKC s 
Hotelom 
Radlje 

Pčelarska udruga Čazma
Športsko ribolovno 
društvo Štuka Čazma

Predstavitev društva Pčelarska udruga Čazma 
in Športsko ribolovno društvo Štuka Čazma ter 
predstavitvena stojnica pred Timo

16.00 - 17.30 Čebelarstvo 
Knez

Čebelarsko društvo 
Radlje

Ogled čebelarstva pri nas 

18.00 - 19.30 Ribnik Reš Ribiška družina Radlje 
+ Športsko ribolovno 
društvo Štuka Čazma

Predstavitev obeh ribiških družin 

URA LOKACIJA IZVAJALEC PROGRAM
9.30 - 11.00 Lovska koča LD Remšnik Predavanje in razgovor o prostovoljnem delu 

v lovstvu , Evropsko leto prostovoljstva 2011,  
pomen prostovoljnega dela , kako uvesti več 
prostovoljnega dela v civilno družbo.

13.00 - 14.30 Restavracija 
Vabo, d.o.o.

LD Janževski vrh Predstavitev društva ter razprava o vplivu EU na 
društvo po vstopu države Hrvaške v Evropsko 
Unijo,   ogled novega aparmajskega naselja

14.30 - 15.30 Pri gostišču 
Jelka

LD Janževski vrh Ogled hladilnice za divjačino

16.00 - 17.30  Lovska koča LD Podvelka Pozdrav predstavnika  LZM in predavanje  na 
temo GAMS

17.30 - 18.30 Lovska koča LD Podvelka Ogled strelišča za puške risanice in glinaste 
golobe in praktični prikaz  streljanja, na prej 
omenjenem strelišču

4. DAN: ponedeljek, 14. 5. 2012 

URA LOKACIJA IZVAJALEC PROGRAM

10.00 - 12.50
Remšnik – 
lokacija 
Čebelarja

Čebelarsko 
društvo Radlje

STROKOVNA EKSKURZIJA  
- Čebelarsko društvo Radlje ob Dravi: prikaz svojih 
izdelkov, skladnost z EU – Remšnik, pohod do 
čebelnjaka
- Lovska družina Remšnik: predstavitev lovišča z    
ogledom
- Čebelarsko društvo Radlje ob Dravi: Pohod do Sv. 
Pankracija

13.30 - 14.50 Osnovna šola 
Radlje 

Osnovna šola 
Radlje

Prikaz ročnih spretnosti - izdelava turističnega 
spominka

15.00 - 17.00 Vuhred KS Vuhred Ogled vodne učne poti Vuhreščica 

17.00 - 19.00 Vuhred PGD Vuhred Prikaz vaje

5. DAN: torek, 15. 5. 2012 

6. DAN: sreda, 16. 5. 2012 

URA LOKACIJA IZVAJALEC PROGRAM

9.00 - 12.00 Osnovna šola 
Radlje

Osnovna 
šola Radlje

OKROGLA MIZA + RAZPRAVA  Demokracija v Evropi, 
demokratično življenje v EU, nove pobude za izvajanje 
demokracije, institucije EU 

15.00 - 17.00 Osnovna šola 
Radlje

Društvo 
naša djeca 
Čazma

Delo v skupinah o pravicah otrok, borbi proti nasilju in 
temeljne vrednote EU, Lizbonska pogodba in pravice 
otrok 

17.00 - 18.00 Osnovna šola 
Radlje

OŠ Čazma Kulturna igra OŠ Čazma

18.00 - 20.00 Športna hiša 
Radlje in ostali 
poligoni

JZ ŠKTM Športne igre za vse udeležence

7. DAN: četrtek, 17. 5. 2012


