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KOPALNE KARTE NA VODNEM PARKU 
RADLJE OB DRAVI V LETU 2019
Spoštovane občanke in občani!

• Tudi letos bo v času kopalne sezone na Vodnem parku Radlje ob 
Dravi občina financirala stroške kopalnih kart otrokom (učencem 
osnovne šole). 

Način koriščenja kopalnih kart v letu 2019 je naslednji:
• Upravičenci do brezplačnih kopalnih kart so otroci (učenci osnovne 

šole) in otroci s posebnimi potrebami, ki so občani občine Radlje 
ob Dravi (vsaj eden izmed staršev mora imeti stalno prebivališče v 
občini Radlje ob Dravi);

• Karte je možno izkoristiti v času od ponedeljka do petka v času 
kopalne sezone;

• Dnevne/poldnevne kopalne karte bodo lahko upravičenci (ob 
predložitvi dokazila o stalnem prebivališču) dvignili med tednom (od 
ponedeljka do petka) do 9.00 ure zjutraj pri Javnem zavodu ŠKTM, in 
sicer za kopanje za posamezen dan.

Občina Radlje ob Dravi

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
V sodelovanju z domoljubnimi društvi, ki gojijo spomin na osamosvojitev 
in branitelji Mejnega prehoda Radlje ter posamezniki, ki ta čas še 
vedno nosijo v svojih srcih, vas v počastitev dneva državnosti vabimo na 
osrednjo proslavo, ki bo, v petek, 21. junija 2019, ob 17. uri na Mejnem 
prehodu Radelj.

Vljudno vabljeni!

Občina Radlje ob Dravi

POHOD PO ROMARSKI POTI K SV. ANTONU 
NA POHORJU
Vljudno vabljeni na pohod po romarski poti k sv. Antonu na Pohorju, 
ki bo na lepo nedeljo, 16. junija. Odšli bomo ob 8. uri s križišča Anton–
Ribnica. Romarska pot je krožna, osrednji cilj poti je cerkev sv. Antona 
Padovanskega na Antonskem hribu. Pot bogatijo naravne vrednote in 
zgodovinski objekti. Po poti bodo vodili člani študijskega krožka, ki so 
romanje k sv. Antonu iztrgali pozabi.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

Mentorica študijskega krožka: Jerneja Čoderl

DELAVNICA ZA CAJON
Vljudno vabljeni na delavnico za cajon, ki bo potekala od 
19. do 21. junija v Glasbeni šoli Radlje ob Dravi (učilnica 
za tolkala). Na delavnico se lahko prijavite vsi, ki bi želeli 
spoznati cajon in se naučiti osnov igranja. Starostnih 
omejitev ni. 

                                                                                          
Glasbena šola Radlje ob Dravi

 

 

VABILO 
V soboto, 15. junija, ob 19. uri bomo v 

šoli pri Sv. Antonu obeležili naš krajevni 
praznik. 

Vljudno vabljeni na prireditev, ki bo 
potekala v sodelovanju s KTD Sv. Anton 
in aktivom kmečkih žena!   

                  KS Sv. Anton na Pohorju 
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RAZPIS ZA VPIS

V GLASBENO ŠOLO
RADLJE OB DRAVI

VPIS
ČETRTEK, 13. 6. 2019, OB 18.00
V GLASBENI ŠOLI RADLJE OB DRAVI

Info: 02 888 06 43 041 797 472 info@glasbenaradlje.si

BALET KONTRABAS BAS KITARA

NASTOP PIANISTKE HELENE KREUH
Vljudno vabljeni v četrtek, 13. junija, ob 18. uri v Glasbeno šolo Radlje 
ob Dravi na predmagistrski nastop pianistke Helene Kreuh. 
Helena Kreuh (1994) je začela igrati klavir v Glasbeni šoli Radlje od 
Dravi pri profesorjih Sašu Vollmaierju in Nataši Pospihalj. Srednjo 
glasbeno šolo je končala na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor 
pri profesorici Planinki Atić. Leta 2016 je diplomirala na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani v razredu prof. Tomaža Petrača, kjer sedaj zaključuje 
magistrski študij.

Glasbena šola Radlje ob Dravi

»IGRAJ SE Z MANO«

Za nami je 13. Mednarodni festival "Igraj se z mano", tretji zapovrstjo v 
Radljah ob Dravi. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste verjeli v idejo festivala in ga tudi 
podprli. Rečemo lahko samo to, da smo več kot navdušeni nad odličnimi 
in pestrimi nastopi, izvirnostjo delavnic, dobro voljo vseh ter nad 
nasmejanimi obrazi udeležencev, za katere ste poskrbeli vi, nepogrešljivi 
obiskovalci, delavničarji, nastopajoči in seveda prostovoljci.
Bilo je fantastično!
Res, iskrena hvala za vaš trud, strpnost, pozitivno energijo, srčnost in vaš 
čas.
Preko igre, osnovne otroške dejavnosti, smo ustvarili prostor in čas za 
»popolno inkluzijo« in s tem možnost spontanega druženja vseh ljudi, 
ne glede na »hendikep«. S številnimi aktivnostmi smo dokazali, da 
drugačnost ni ovira za sodelovanje, sklepanje prijateljstev, medsebojno 
pomoč in uspehe.Z igro, delavnicami, nastopi in vrhunsko glasbo 
smo premagali predsodke, rušili stereotipe in gradili mostove med 
različnostjo. 

 

ZAKLJUČNI KONCERT GLASBENE ŠOLE 
RADLJE IN PODELITEV DIPLOM
Vljudno vabljeni na zaključni koncert in podelitev diplom učencem 
Glasbene šole Radlje ob Dravi, ki bo v sredo, 19. junija, ob 18. uri pri 
Dvorcu Radlje. 
V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Kulturnega doma 
Radlje.

Vabljeni.
Glasbena šola Radlje ob Dravi

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 najpomembneje, pokazali ste, da ples, smeh, veselje, 
zabava in igra ne poznajo meja oz. drugačnosti.
Ambasador festivala »Igraj se z mano« v Radljah ob Dravi pa je seveda 
Občina Radlje ob Dravi. 
Da smo lahko organizirali festival "Igraj se z mano", se moramo zahvaliti 
našim podpornikom, donatorjem (zapisani po abecednem redu).

Aktiva varovanje, d. o. o.
AKošir, d. o. o.
Attriva, d. o. o.
Bijol, d. o. o.
CNC P&K – Pušnik, d. o. o.
Čistilni servis Vajda Bogdan, s. p.
Dravske elektrarne Maribor
Gold pub
GiN Dušan Sušek, s. p.
Hmeljarstvo Čas
Javni zavod ŠKTM 
Kmetija Borštnik
Kmetija Grace Sv. Vid
Kos Lucija, s. p.
Limaks, d. o. o. 
Občina Podvelka
Občina Radlje ob Dravi
Občina Muta
Občina Vuzenica
Osnovna šola Muta
Papirnica Panda
Partner, d. o. o.
Pekarna Radlje, d. o. o.
PGD Muta
SPAR, d. o. o.
SODALIS podjetje za proizvodnjo, trgovino in razvoj, d. o. o.
Stroj, d. o. o.
Market Muta, Miran Vasiljevič, s. p.
Z-Line Automotive, avtomobilske rešitve, d. o. o.
Hvala vsem!
Igriv pozdrav do prihodnjega leta, ko se bomo spet skupaj igrali v Radljah 
ob Dravi!

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

V EČE R
P E S M I

VABLJENI NA
TRADICIONALNI

16. JUNIJ OB 18.30
DVOREC RADLJE

MEŠANI PEVSKI ZBOR MAVRICA
MOŠKI PEVSKI ZBOR RADLJE

ŽENSKI PEVSKI ZBOR DOMINICA NOVA
DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR AGLAJA

VSTOP PROST.

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