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ZBOR ČLANOV 
KULTURNEGA DRUŠTVA 
REMŠNIK
V krajevni dvorani na Remšniku so se v so-
boto, 31. marca 2012, zbrali člani kulturnega 
društva Remšnik na svojem rednem letnem 
zboru članov društva. Tokratni zbor je bil 
volilni, kajti minila so že štiri leta, odkar je 
sedanje vodstvo prevzelo vodenja društva. 
Bistvenih sprememb v izvoljenih organih ni, 
saj je bil program v preteklih letih društva 
s strani prisotnih v celoti izpeljan, pa še 
kakšna dejavnost več je bila izvedena. Tako 
bo vodenje društva še v bodoče prevzel  Al-
fonz Resnik.
Izčrpno je bilo predstavljeno delo iz pretek-
losti, načrtovane aktivnosti za prihodnje 
pa bodo od članov društva zahtevale ve-
liko prizadevanja in časa, da bo v celoti in 
kakovostno izpeljan. Še posebej so bili iz-
postavljeni delo in rezultati vokalne skupine 
Remšnik, ki deluje kot sekcija KD Remšnik. 
Dejavnost in rezultati vokalne skupine že 
presegajo meje krajevne skupnosti Remšnik, 
kakor tudi občine Radlje.
KD je medse povabilo tudi članice Aktiva 
kmečkih žena iz Remšnika, tako da so skupaj 
zaključili uspešno delo preteklega leta. Prav 
to dobro sodelovanje med društvi in aktivi v 
kraju je izpostavil tudi predsednik krajevne 
skupnosti  Boris Gašper.
S svojim obiskom je člane počastil tudi župan 
občine  Alan Bukovnik, ki je prav tako kot 
odlično ocenil delo kulturnega društva. 
Člani so se kasneje družili v sproščenem in 
prijetnem vzdušju ob domačih zvokih, ki so 
jih izvajali naši najmlajši člani.

Kulturno društvo Remšnik

Drage občanke in občani, ste v naši 
občini že našli kak 

neodkrit “zlat kotiček”? 
Še vedno vas vabimo, da skupaj 

zgradimo zgodbo “Zlate poti”, zato 
bomo veseli vaših predlogov.

S skupnimi močmi povdarimo katere 
lepote skriva naša občina.

Predstavitve, fotografije in predloge 
nam pošljite najkasneje do 30. aprila 

2012 na naslov: Občina Radlje ob 
Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje 

ob Dravi ali na elektronski naslov 
obcina.radlje@radlje.si.

Skupaj zgradimo “ZLATO POT” Radelj!

Več na: www.radlje.si

VELIKONOČNA BUTARA 
VELIKANKA Z DOBRAVE
Člani KŠTD Dobrava smo tudi letos združili 
moči in na cvetno soboto izdelali velikonočno 
butaro velikanko. Mlado in staro je pomagalo 
pri zbiranju zelenja, povezovanju le-tega v 
butaro in njenim krašenjem z vejami cvetočih 
grmovnic, poskrbljeno pa je bilo tudi za to, da 
v času nastajanja butare njeni izdelovalci niso 
bili lačni in žejni. Velikost letošnje butare je 
bila rekordna, saj je v dolžino merila kar 34,7 
m. Na cvetno nedeljo, 1. aprila  2012, pa je 
64 parov moških, ženskih in otroških rok po 
naši pešpoti čez Radeljsko polje butaro ve-
likanko poneslo še k blagoslovu k župnijski 
cerkvi sv. Mihaela v Radljah ob Dravi. Za 
okrepčilo na postankih na poti so poskrbele 
trgovina Helblter družine Hostinger, Majcen 
in Helbl. Ob vrnitvi na Dobravo pa smo buta-
ro pritrdili na ograjo ob cesti, kjer bo na ogled 
mimoidočim do razreza in podelitve njenih 
razrezanih delov vsakemu gospodinjstvu na 
Dobravi.

KŠTD Dobrava

Majhni kamenčki ustvarjajo 
mozaik uspeha

“ZLATA POT” OBČINE 
RADLJE OB DRAVI

Spoštovane 
občanke in občani!

Velika noč – največji krščanski
Praznik – naj Vam in Vašim družinam
podeli obilo milosti, ljubezni, sreče,

razumevanja in miru.
V teh prazničnih dneh bodimo polni 

veselja, odpuščanja in čistih misli. Vsem 
občankam in občanom voščim lepo in 

blagoslovljeno Veliko noč. 

Alan  Bukovnik, 
župan

Novičke Občine Radlje ob Dravi

PREKLIC OBVESTILA 
Občina Radlje ob Dravi s 01. aprilom 2012, 
preklicuje Obvestilo o prepoved uporabe 
občinskih cest za vsa tovorna vozila, ki je 
bilo izdano  02. marca 2012.
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

OBISK PRI NAJSTAREJŠI 
OBČANKI 
V četrtek, 29. marca 2012, je najstarejša 
občanka Občine Radlje ob Dravi, gospa Mari-
ja Tršar,  praznovala svoj 103. rojstni dan. Ob 
tej priložnosti jo je v Domu Hmelina obiskal 
in ji čestital župan Alan Bukovnik. Zaželel ji 
je še naprej trdega zdravja ter dobre volje 
in vedrine, ki jo slavljenka, kljub visoki sta-
rosti, še zmeraj izžareva. Poleg župana so ji 
čestitali še podžupan Robert Potnik, tajnik 
občine Marjana Švajger in predstavnici 
Območne organizacije Rdečega križa  Radlje 
ob Dravi  Antonija Račnik in Sabina Ternik. 
Vodstvo doma Hmelina pa je slavljenko pre-
senetilo še s torto.

REGIJSKI KVIZ MLADI IN 
KMETIJSTVO
Društvo podeželske mladine Dravska do-
lina je v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno 
službo Radlje ob Dravi v soboto, 31. marca 
2012, v prostorih Mladinskega kulturnega 
centra Radlje ob Dravi organiziralo Regijski 
kviz Mladi in kmetijstvo za Koroško regijo. V 
kvizu so se pomerile štiri ekipe, in sicer dve 
ekipi iz Društva podeželske mladine Mislin-
jske doline in dve ekipi domačega društva. 
Teme tokratnega kviza so bile: Varna hrana 
– shema sadja in zelenjave, Zadružništvo na 
slovenskem in evropskem prostoru, Konje-
nikov priročnik in Gore na dlani TNP. Stro-
kovna komisija v sestavi Bernarde Javornik, 
Suzane Pušnik in Jožeta Murka je za zmago-
valce razglasilo Društvo podeželske mladine 
Mislinjske doline, drugo in tretje mesto pa je 
zasedlo naše društvo. Zmagovalci kviza bodo 
Koroško regijo zastopali na državnem kvizu, 
ki bo v soboto, 28. aprila 2012, v Žirovnici. 
Kviza se je udeležil tudi župan Alan Bukovnik. 
Vsem tekmovalcev čestitamo, zmagovalcem 
pa želimo veliko uspeha na državnem kvizu.

 Janez Strmšnik, 
predsednik društva

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
NAMIZNEM TENISU ZA 
ČLANICE DO 21 LET
NIKA VERONIK 2 X  in  ZALA VERONIK 1 X  
SREBRNI NA DRŽAVNEM PRVENSTVU V 
NAMIZNEM TENISU ZA ČLANICE DO 21 LET

1. aprila 2012 je potekalo državno prven-
stvo za člane in članice v namiznem tenisu 
v Cerknici.
Igralo se je posamezno in v igri dvojic. Na 
prvenstvu sta igrali tudi Nika in Zala Veronik,
članici Fužinar Interdiskont – Radeljčanki in 
dosegli odlične rezultate, čeprav sta še obe 
kadetinji.
V konkurenci posamezno je zelo dobro igra-
la Nika Veronik, ki je prišla vse do finala in 
šele v finalu
po  dobri igri priznala premoč starejši igralki 
Vesni Rojko. Prav tako sta Nika in Zala igrali 
odlično v dvojicah, kjer sta si priigrali finale 
in žal izgubili 1:3 in s tem zasedli prav tako 
odlično 2. mesto.

Čestitamo!

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA 
ŠD VAS 
V okrepčevalnici “ERJAVC” na Vasi so se v pe-
tek, 30. marca 2012, zbrali člani ŠPORTNEGA 
DRUŠTVA VAS. Zbor je bil zelo lepo obis-
kan, saj se ga je udeležilo skoraj 50 članov. 
Tokratni zbor je bil tudi volilni, saj je po petih 
letih več kot uspešnega vodenja dosedan-
jega predsednika SLAVKA MORIJA na tej 
funkciji zamenjal novo izvoljeni predsed-
nik TOMAŽ KUMER. Po poročilih vseh sekcij 
ŠD VAS (mali nogomet, nogomet veterani, 
sekcija pohodništva in kolesarstva, namizni 
tenis, streljanje in košarka) je bila ustanov-
ljena  tudi nova sekcija: sekcija za ohranjanje 
starih običajev in kulture. Tudi letos je bila 
podeljena plaketa za posebne zasluge, katero 
pa je prejel dolgoletni predsednik  SLAVKO 
MORI. Člane ŠD VAS sta nagovorila in poh-
valila njihovo množičnost in delovanje  tudi 
gosta župan ALAN BUKOVNIK in predsednik 
ŠZ JOŽE VERTOVŠEK. Prijetno druženje se je 
nato nadaljevalo še pozno v noč.

TOMAŽ KUMER, 
predsednik ŠD VAS 

SPOMLADANSKI IZLET 
CICIBANOV PLANINCEV 
DO CERKVE SV. JANEZA
Neko sončno nedeljo, ko sva hodili po poti do 
cerkve Sv. Janeza, sva ob prelepem razgledu, 
živalih na bližnjih travnikih, čudoviti naravi in 
njeni blagodejni tišini dobili idejo za izlet, ki 
bi tudi naše Cicibane planince, njihove starše, 
babice in dedke popeljal v prelep okoliški kraj, 
ki ga mnogi premalo ali sploh ne poznajo.
Petkovo popoldne je bilo pravi čas za takšen 
izlet, zato se nas je tega dne pri dvorcu Radlje 
zbralo kar 50 planincev vseh starosti – mlajših 
od 3 in starejših od 70 let. Z avtomobili smo 
se po prašni cesti zapeljali do kmetije Oblak 
na Št. Janžu pri Radljah, od koder smo se peš 
odpravili do cerkve Sv. Janeza. Vzeli smo si čas 

zase in za druženje z našimi najdražjimi ter 
se za kratek čas povezali z naravo, tišino in 
lepoto čudovitega kraja, ki se nahaja komaj 
nekaj kilometrov stran od mestnega vrveža. 
Dobra volja, lepo vreme in prijazni domačini 
so nam omogočili nepozabno doživetje. Za 
naju, ki sva izlet organizirali, pa so bili nas-
mejani obrazi, razigranost in veselje otrok ter 
njihovih spremljevalcev v prelepi spomladan-
ski naravi, potrditev, da je bilo prav, ko sva se 
odločili lepoto naše bližnje okolice deliti s 
Cicibani planinci in njihovimi sorodniki. 
Ob njihovem vprašanju, kdaj gremo zopet na 
izlet, je bilo namreč jasno, da jim je tovrstno 
medgeneracijsko druženje v naravi všeč in si 
ga v prihodnje še želijo. Prepričani sva, da se 
za takšna doživetja in zadovoljstvo splača tru-
diti še naprej.

Sabina Hartman in Rozika Kerbler 


