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URA LOKACIJA PROGRAM

10.00–12.00 Glasbena 
šola 
Radlje ob 
Dravi

Glasbena 
šola Radlje 
ob Dravi

Ogled razstave Štirje vidiki krajine in Glasbene šole 
Radlje ob Dravi, krajši glasbeni program in razprava o 
glasbenem izobraževanju v Radljah in Čazmi

16.00–18.00 Kulturni 
dom 
Radlje ob 
Dravi

MPO Radlje 
in Brass 
band Radlje

Predstavitev MPO Radlje z igranjem koračnic iz 
njihovega repertoarja. Zatem še predstavitev Brass 
banda z igranjem njihovih skladb

18.30–20.00 OŠ Radlje 
ob Dravi

OŠ Radlje 
ob Dravi

Diskusija partnerjev, društev in ustanov o javnem 
mnenju glede EU ter prispevku lokalnih skupnosti 
in civilne družbe za dvig pozitivnega mnenja o EU, 
njenih institucij in vplivnosti civilne družbe na njo 

PROGRAM DRUŽENJA OD 18. 5. 2012 DO 21. 5. 2012

URA LOKACIJA IZVAJALEC PROGRAM
9.00–11.30 OŠ Radlje 

ob Dravi
OŠ Radlje ob 
Dravi

Demonstracija in moderacija: Prihodnost Evropske 
unije in njene temeljne vrednote, implementacija v 
društva in ustanove le-teh, vpliv teh v mednarodnih 
odnosih za zagotovitev javnega mnenja, ki je pozi-
tivno sprejeto s strani širše javnosti in predstavitev 
Lizbonske pogodbe 

15.00–16.00 Osnovna 
šola/ 
telovadnica

Glasbena 
šola Radlje 
Puhački 
orkestar

Nastop Glasbene šole Radlje ob Dravi in nastop 
Puhačkega orkestara

16.00–17.00 Osnovna 
šola/ 
telovadnica

Osnovna 
šola Radlje

Nastop gledališke kulturne skupine OŠ Radlje ob 
Dravi 

19.00–19.30 Osnovna 
šola

Osnovna 
šola Radlje

Razgovor o temeljnih vrednotah EU po programu OŠ 
Radlje

21.00–23.00 MKC s 
Hotelom 
Radlje

Občina / 
ŠKTM

Filmi Aleksandra Marksa

9. DAN: sobota, 19. 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.«

VAbILO
Turistično društvo Vuhred vabi v soboto, 19. 
maja 2012, ob 10. uri v Turistični dom Vuhred, na 
odprtje razstave del ročnodelskih krožkov Mislin-
jske, Mežiške in Dravske doline. Odprtje bo pop-
estreno s kulturnim programom  in spremnimi 
besedami naših ustvarjalcev. Razstava bo  odprtja 
tudi v nedeljo, 20. maja 2012 med 10. in 18. uro.

8. DAN: petek, 18. 5. 2012 

Pričetek skupnega druženja se je pričel v petek, 
11. maja  2012, v Mladinskem kulturnem centru 
s Hotelom Radlje ob Dravi z osrednjo priredit-
vijo. Društva iz obeh strani so predstavila svoje 
delovanje in tako smo lahko primerjali svoje 
običaje, poglede in prakse z načinom doseči pre-
bivalstvo v vsakdanjem življenju. Vsekakor pa bo 
projekt med seboj povezoval ljudi iz vseh lokal-
nih  skupnosti. Vsako društvo iz gostujoče občine 
bo spoznalo sebi ekvivalentno društvo iz občine 
gostiteljice. Dogajanje se bo odvijalo na različnih 
lokacijah v Občini Radlje ob Dravi ter Občini Rib-
nica na Pohorju, in sicer od 11.  maja 2012 do 
vključno  21. maja  2012.

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

VAbILO
Krajevna skupnost Vuhred, KUD Lija Kovač, 
Društvo kmetic, KOZB za vrednote NOB, vabijo 
v nedeljo 20. maja 2012, ob 15. uri,  v dvorano 
Vuhred na prireditev ob krajevnem prazniku 
Vuhreda. 
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

KOLESARSKA 
PRIREDITEV 

“REMšNIK 2012”
ORGANIZATOR:

Kulturno in Športno društvo Remšnik
KAM: vzpon na Radelco

KDAJ: sobota, 26. maj 2012, ob 10. uri
START: Gostišče Erjavc

CILJ: 
Okrepčevalnica Verenluc (topla malica)
Prvih 100 prijavljenih bomo obdarili z 

majicami!
VABLJENI!

Prijave: E-mail franc.kotnik1@siol.net
SMS na 031-675-044

Na dan prireditve do 9.30 ure
V primeru slabega vremena se prireditev 

prestavi na 2. junij  2012

40 LET VRTCA RADLJE
Šolsko leto 2011/2012 je za nas zelo 
pomembno, saj naš vrtec praznuje štirideset 
let. Kot se za vsak rojstni dan spodobi, smo 
tudi mi pripravili praznovanje. V četrtek, 
10. maja 2012, smo v avli OŠ pripravili pri-
reditev z naslovom Pesmi, plesi in igre skozi 
čas. Predstavili so se otroci in vzgojiteljice 
vseh oddelkov, od najmlajših, do otrok, 
ki bodo v jeseni odšli v sosednjo hišo. Pri-
reditev je bila preprosta, darilo otrok  otro-
kom, staršem in vsem, ki ste z nami delili 
praznično razpoloženje. Prireditev je bila 
odraz našega dela, počutja, sprejemanja in 
dobrih odnosov.
Ob tej priložnosti smo izdali zbornik, ki je 
odsev trenutnega časa. V njem so prispevki 
otrok, staršev in zaposlenih, vseh, ki prisp-
evamo, da se v naši hiši dobro počutimo.
V prazničnem tednu smo na temo To sem jaz 
pripravili razstavi v vrtcu in šoli ter uživali v 
predstavi Huda mravljica v izvedbi Glasben-
ega gledališča Trubadur.  Praznovanje smo 
zaključili s piknikom  na igrišču vrtca, kjer 
so nam naše kuharice pripravile pravo po-
jedino.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam pomagali, 
nas obiskali in čestitali za praznik! 

 Brigita Tršar
Vrtec Radlje ob Dravi

URA LOKACIJA IZVAJALEC PROGRAM
9.00–11.00 MKC s hote-

lom Radlje 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Radlje

Okrogla miza in razprava: Evropsko leto ak-
tivnega staranja 2012; starešina pri gasilstvu 
predstavi svoje izkušnje, kaj pomeni aktivno 
staranje, kako lahko z aktivnim staranjem 
pripomoremo civilni družbi, pomen izkušenj 
starejših in kako prenesti model aktivnega sta-
ranja v civilno družbo. Predstavitev starešine 
in njegova pripoved iz izkušenj tokom 
praktičnega dela in ogled gasilskega muzeja v 
Radljah ob Dravi in predstavitveni DVD gostov 
iz Čazme.

15.00–19.30 Parkirišče 
za Mercator 
centrom

Prostovoljno gasilsko 
društvo Radlje

Skupna gasilska vaja

URA LOKACIJA IZVAJALEC PROGRAM
9.00–11.00 MKC s Hotelom 

Radlje
Občina/ŠKTM Zaključna prireditev

10. DAN: ponedeljek, 20. 5. 2012 

11. DAN: ponedeljek, 21. 5. 2012 

TEDEN ZDRAVILNIH RASTLIN NA KOROŠKEM
Tretji tradicionalni Teden zdravilnih zelišč se začenja. Potekal bo od 21. do 27.maja, obdan s 
paleto zeliščnih dogodivščin: predavanja, čajanke, pohodi, kulinarični tečaji, razstave zelišč... 
Izbrana gostišča bodo kot lani poskrbela za okušanje zanimivih zeliščnih jedi, knjižnice pa za 
zanimivo literaturo o zdravilnih rastlinah. Ne pozabite, Teden zdravilnih rastlin bo potekal po 
vseh treh dolinah: Mežiški, Mislinjski in Dravski, zato si pozorno oglejte celoten program v 
zloženki, ki jo boste dobili na dom in obiščite prireditve tudi drugod. Za natančnejši program 
dogajanja in informacije smo vam na voljo na e-naslovu koroska.zelisca@gmail.com ali pa 
na telefonski številki 041 781 671. Celoten program bo objavljen tudi na spletni strani www.
sktmradlje.si .

Kdaj? Kje? Kaj? Kdo?

Pone-
deljek: 
21.5.2012 
ob 18. uri

Prostori MKC 
(vhod  zadaj z 
dvorišča)

Zeliščna delavnica: Uporaba 
eteričnih olj

Društvo kmetic Dravska dolina KO 
Radlje, v sodelovanju z Faniko Je-
romel in Tatjano Ladinek

Torek, 
22.5.2011 
ob 10. uri

Dvorana 
Krajevne skup-
nosti Remšnik

Kuharska delavnica: Zeliščni 
namazi

Društvo kmetic Dravska dolina, KO 
Remšnik

Torek, 
22.5.2011 
ob 10. uri

Dvorec Radlje 
ob Dravi

Izmenjava sadik Društvo Ajda Koroška, sekcija 
vrtičkarjev Radlje 

Četrtek: 
24.5.2011 
ob 18. uri

Turistični dom 
Vuhred

Zdravilne rastline - užitek 
narave 

Turistično društvo Vuhred v sode-
lovanju z Jožico Okrogelnik in Katico 
Eman

Sobota 
26.5.2011 
ob 15. uri

Pričetek 
pohoda bo pri 
Ribniku Reš 

Pohod po Vodni učni poti 
Dobrava z ogledom zdravilnih 
zelišč 

Kulturno, športno in turistično 
društvo Dobrava

Nedelja: 
27.5.2011 
ob 11. uri

Dvorec Radlje 
ob Dravi

Zaključno dogajanje tedna 
zdravilnih rastlin: Tematska 
razstava Bezeg - naš prijatelj, 
gobe in zeliščne dobrote. 
Prireditev bodo popestrili 
različni ponudniki izdelkov, 
uživali pa bomo tudi v glasbi 
in degustacijah

Društvo kmetic Dravska dolina KO 
Radlje in Gobarsko društvo Sivka

Teden zdravilnih rastlin na 
Koroških osnovnih šolah

Predstavitev zeliščnega ustvarjanja  
osnovnih šol s Koroške in razglasitev 
zmagovalcev ustvarjalnega likovnega 
natečaja na temo zdravilnih rastlin


