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SPREJEM PRI ŽUPANU 
Župan Občine Radlje ob Dravi, Alan 
Bukovnik, je tudi letos sprejel učence, ki 
so vseh devet let osnovne šole blesteli in 
bili najboljši med najboljšimi. V letošnjem 
letu, je bilo takih učenk in učencev kar 11. 
Izjemne uspehe so dosegli Žan Ogorevc, 
Mirjam Orožen, Alen Verhovnik, Ana 
Krebs, Nina Fekonja, Rok Maher, Urška 
Potnik, Vid Kuzmič, Leon Knuplež, Julija 
Marsel Ficko in Nina Rebol.
V sproščenem pogovoru so učenci 
razkrili svoje načrte za prihodnje šolanje, 
vsem učenkam in učencem pa je župan 
iskreno česti tal in podelil knjižne nagrade 
za njihov uspeh ter jim zaželel tudi v 
prihodnje veliko uspeha.
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TURNIR V PIKADU
Učenci in učitelji OŠ Radlje ob Dravi radi sodelujemo s stanovalci Doma starejših občanov 
Radlje ob Dravi. Razveselimo jih s kulturnimi prireditvami, z obiski prostovoljcev ter z 
okroglimi mizami, kjer se pogovarjamo o različnih temah.
Pri pouku državljanjske in domovinske vzgoje ter eti ke, smo se s stanovalci pogovarjali o 
njihovem življenju v Domu Hmelina, zakaj so se preselili , kaj morda pogrešajo in s čim  so 
zadovoljni. Ob koncu pogovora pa so nas povabili na malo drugačno srečanje, in sicer na 
tekmo v pikadu; imajo namreč skupino, ki redno trenira, ravno ta čas pa se pripravljajo 
na tekmo v Velenju.
Mini turnir je bil v torek, 11. junija 2013. Pomerili so se stanovalci Doma in 7. a razred. 
Vzdušje je bilo tekmovalno in do zadnjega kroga je bil rezultat izenačen. Za las so zmagali 
sedmošolci. Nato je sledila še tekma v mešanih trojicah – dva učenca in en stanovalec.
Ga. Iris, delovna terapevtka v Domu, nam je naslednji dan povedala: “Naši stanovalci so 
se imeli zelo lepo. Z velikim navdušenjem se pogovarjajo o  tekmi, pa čeprav so izgubili. 
V peti h leti h smo razvili zelo prisrčno in pristno sodelovanje in vsi dobimo nekaj dobrega 
iz teh druženj.”
Strinjamo se, zato se bomo še družili in odigrali kakšno tekmo; prihodnjič morda v 
minigolfu.

Blanka Dlopst

VABILO 
Občina Radlje ob Dravi vabi 
na PROSLAVO OB DNEVU 

DRŽAVNOSTI, ki bo v ponedeljek, 
24. junija 2013, ob 18. uri na 

mejnem prehodu Radelj.



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

DRŽAVNO PRVENSTVO 
V NAMIZNEM TENISU 
ZA ČLANE DRUŠTEV 
INVALIDOV SLOVENIJE
V soboto, 1. junija 2013, je bilo v Logatcu 
izvedeno Državno prvenstvo v namiznem 
tenisu za člane društev invalidov 
Slovenije »ZDIS«. Udeleženih je bilo 62 
tekmovalcev v več kategorijah. V najbolj 
razširjeni skupini »NT nacionalni«, smo 
tekmovali tudi člani DI Radlje ob Dravi.
Med 34 igralci sta se Ofi č Peter in Marti ni 
Andrej uvrsti la med prvih 15 ter Sobiech 
Silvo med prvih 8 igralcev. V mešani 
skupini »Open 2013« smo se uvrsti li na 
sredino lestvice, med prvih 15. 
Tekmovanje je bilo organizirano in 
vodeno v prijetnem in tekmovalnem 
vzdušju. Upamo, da tako  ostane še naprej 
saj tekmovanja na regijskem področju, 
verjetno zaradi pomanjkanja denarja, ni 
več. 

Za DI Drava Radlje S.S. 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi obvešča javnost, da v 
Mladinskem kulturnem centru (MKC), uvajamo novo obliko 
vključevanja občanov, in sicer 

DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI.
Že od samega začetka delovanja MKC je bil izoblikovan model, ki vsem občanom, 
ne glede na starost, omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa in vključevanje v 
akti vnosti , ki se izvajajo v centru.
K sodelovanju še posebej vabimo starejše občane, brezposelne in druge, ki se želijo 
vključiti  v akti vnosti , ki bodo akti vnosti  dnevnega centra akti vnosti  tokrat povsem 
prirejene tej ciljni populaciji. 
Dnevni center bo deloval vsak dan, od ponedeljka do petka, med 8. in 15. uro, občane 
pa vabimo, da se udeležujejo dejavnosti  v centru tudi izven tega časa.
V času delovanja dnevnega centra akti vnosti  vam bomo omogočili raznovrstne 
delavnice, ki jih bodo izvajali zaposleni na zavodu, želja pa je, da se vodenje delavnic 
čim bolj prenese na prostovoljce iz vrst udeležencev. Tako le ti  ne bodo zgolj udeleženci 
različnih delavnic, ampak bodo imeli možnost soudeležencem tudi akti vno prikazati  
svoje znanje in sposobnosti . Dnevni center bo omogočal:
• možnost vsakodnevnih socialnih sti kov (klepetanje ob čaju, kavi ...),
• družabna srečanja (medgeneracijsko povezovanje mlajših in starejših),
• telesno vadbo (razgibavanje, ples, joga ...),
• igranje družabnih iger (šah, kartanje, spominske in razvedrilne igre),
• učenje tujih jezikov,
• računalništvo (internet, e-pošta ...),
• delavnice (likovne, glasbene, kulinarične, ročna dela ...),
• praznovanja osebnih praznikov,
• udeležbo in sodelovanje pri družabnih, kulturnih in športnih prireditvah ter izleti h 

in piknikih.
Udeležba in sodelovanje v akti vnosti h, ki se bodo nanašale na različna interesna 
področja, bosta  brezplačni.Udeležencem dnevnega centra akti vnosti  pa bodo na 
razpolago pripomočki za izvajanje ter rekviziti  za sprosti tev in razvedrilo.
Proti  plačilu pa si bodo lahko udeleženci postregli z napitki in prigrizki iz samopostrežnega 
avtomata. 
Vabljeni v DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI, v prostore Mladinskega kulturnega centra 
(spodnji prostori bivšega hotela – vhod z vzhodne ali južne strani spodaj), od 1. julija 
2013 dalje, ko bo dnevni center akti vnosti  pričel uradno delovati .

CELODNEVNE OTROŠKE DELAVNICE
Začenjajo se poletne počitnice in mnogi med vami potrebujete varstvo otroka. Zato 
je Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi tudi letos pripravil celodnevne otroške delavnice, 
ki jih bomo izvajali v prostorih MKC-ja (spodnji prostori bivšega hotela), za  otroke od 
4. - 15. leta starosti .
Zanje bo poskrbljeno od 26. junija do konca avgusta, vsak delovnik, od ponedeljka do 
petka, med 7. in 16. uro, izjemoma, po predhodnem dogovoru, pa tudi izven tega časa.
Dnevno bomo otrokom nudili malico, topel obrok (kosilo), pijačo in sadje.
Starši boste prevzeli del stroškov, kar znaša v okviru rednega delovnega časa na 
udeleženca 7 € na dan. Če prijavite hkrati  dva otroka, plačate za drugega samo 5 €!
Izvajali bomo otrokom primeren program; pohode, kreati vne delavnice, igranje 
družabnih iger, socialne igre, gledanje fi lmov in risank, … Več informacij na gsm: 040-
852-287 (Dominika).
Vabljeni!

DELOVNI ČASI v MKCju in BARu - julij, avgust:
MKC: Od ponedeljka do četrtka: od 8.do 22. ure, petek: od 8. do 02. ure, 
sobota: od 15. do 02. ure, nedelja, prazniki: ZAPRTO. 
BAR: Od ponedeljka do četrtka: od 18. do 22. ure, petek: od 18. do 02. ure, 
sobota: od 15. do 02. ure, nedelja, prazniki: ZAPRTO. 

Za Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi
direktor Milan Šarman

LIKOVNI TABOR 2013 in 
predstava PALČEK PAVEL NA 

DOBRAVI
Začetek počitnic bo v Radljeh ob Dravi 
zaznamoval tradicionalni dogodek in 

sicer 
LIKOVNI TABOR 2013.

Na LIKOVNEM TABORU bodo otroci 
poleg ustvarjanja pod vodstvom 

akademskega slikarja Petra Hergolda 
doživeli druženje, smeh in zabavo ob 

številnih družabnih igrah. 
Tabor se bo pričel v petek 21. junija 2013 
ob 10 uri in zaključil v soboto 22. junija 

2013 v popoldanskih urah.
ORGANIZATOR DOGODKA: DRUŠTVO 

PRIJATELJEV MLADINE, ANTON 
PLAZOVNIK, JAVNI ZAVOD ŠKTM za 

šport, kulturo, turizem in mladino Radlje 
ob Dravi

Tabor bo izveden v vsakem vremenu. 


