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POROČANJE 
O PROGRAMIH 
ŠPORTA
V skladu s Pravilnikom o postopku in merilih 
za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/2016) ter 
Pogodbo o sofinanciranju programov športa 
v Občini Radlje ob Dravi so društva, ki so bila 
uspešna pri prijavi na razpis za sofinanciranje 
programov športa za leto 2016, dolžna Komi-
siji za vrednotenje programov športa poroča-

ti o izvedbi in realizaciji programov.
Zaradi lažje izvedbe poročanja objavljamo ob-
razce na spletni strani občine za poročanje in 
vas prosimo, da jih izpolnjene vrnete na naš 
naslov oz. skenirane pošljete na elektronski 
naslov: obcina.radlje@radlje.si
Ker je po pogodbi rok za izplačilo sredstev za 
sofinanciranje programov vsebin športa za le-
tošnje leto 31. 12. 2016, vas prosimo, da nam 
obrazce posredujete do 16. 12. 2016.

Občina Radlje ob Dravi
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MARTINČKOV VEČER
Kdaj: 2. 11. 2016 ob 19. uri
Kje: MMKC Radlje
BEZENGI – CENTRALNI KAVKAZ, RUSIJA
Na prvem Martinčkovem večeru v tej sezoni bo 
LUDVIK PODRZAVNIK (PK Martinček, AK Rav-
ne) predstavil vzpone iz alpinističnega tabora 
Bezengi v Republiki Kabardino-Balkarija na ru-
skem Kavkazu. Odprava, ki je štela sedem čla-
nov, je bila na tem območju prisotna 3. 7.–22. 
7. 2016 (3 člani)/31. 7. 16 (4 člani).

Plezalni klub Martinček

REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ DRAVO IN 
NADVOZA ŽELEZNICE V VUHREDU
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200 LET OD 
ZAČETKOV ŠOLANJA 
NA REMŠNIKU
Letos mineva dobrih 200 let od začetkov šo-
lanja na Remšniku. To častitljivo obletnico so 
učenci OŠ Remšnik ovekovečili s čudovito pri-
reditvijo, ki je potekala v dvorani KS Remšnik. 
Poleg dramatizacij, ki sta prikazali življenje, 
povezano s šolo nekoč in danes, ter pesmijo in 
spomini naših krajanov, je profesorica Mateja 
Jevšnik na slikovit in zelo zanimiv način predsta-
vila kronologijo šolanja na Remšniku. Krajani so 
bili nad prireditvijo navdušeni, kar je dokazal 

bučen aplavz ob koncu same prireditve. Ponos-
ni smo, da so se vabilu odzvali tudi g. ravnatelj, 
mag. Damjan Osrajnik, g. župan, mag. Alan Bu-
kovnik, predsednik KS Remšnik, g. Boris Gašper, 
bivši ravnateljici, ga. Marija Kaiser in ga. Neven-
ka Štraser ter ga. Ivanka Merčnik, nekoč vodja 
podružnične šole Remšnik.
Ob koncu prireditve je sledilo prijetno presene-
čenje, saj je predsednica društva kmečkih žena 
Remšnik, ga. Kristina Altbauer, v znak zahvale 
za dobro sodelovanje OŠ Remšnik poklonila 
slastno torto. 
Učenci so svoje starše nato povabili v šolo, 
kjer so se posladkali s pečenimi kostanji, pre-
izkusili v delavnicah in posladkali s torto. Ostali 

obiskovalci pa so se navduševali nad zanimivo 
razstavo z naslovom OŠ Remšnik skozi čas, ob 
kateri se je marsikomu obudil spomin na težke, 
drugačne, a nepozabne čase.

Učitelji in učenci OŠ Remšnik
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1.REKREATIVNI 
TURNIR V ŽENSKI 
ODBOJKI ŽOK-A 
RADLJE
V soboto, 1. 10. 2016, je v športni hiši potekal 
medobčinski turnir v ženski odbojki. Na začet-
ku nas je pozdravil g. župan Alan Bukovnik in 
predsednica ŽOK-a Radlje Mateja Aplinc.
Turnirja se je udeležilo 13 ekip iz treh dolin: 
Mežiške, Mislinjske in Dravske doline. Sodelo-
vale so naslednje ekipe: Guštanj, Vuhred, Brez-
no 1, To mi deli, Z Line, OK Ribnica, Stroka, S 
Volley, Ožbalt, Reunited, Šmartno, Brezno 2 in 
Cool Team. Zbralo se je 85 igralk. Žrebale smo 
štiri skupine in v svoji skupini odigrale vsaj dve 

medsebojni tekmi, nato smo igrale turnirski 
sistem od 1.–13. mesta. V čudovitem finalu 
sta se pomerili zelo izenačeni ekipi Reunited 
in Guštanj. Z zaključno točko je zmagala ekipa 
Guštanj. Turnir smo uradno zaključile z razglasi-
tvijo rezultatov, podelitvijo pokalov in povabile 
vse ekipe, da se nam pridružijo v naši rekreativ-
ni ligi v sezoni 2016/2017.
Zahvaljujemo se vsem sodnikom in zapisnikar-
jem za pomoč. Igralke pa smo same poskrbele 
za vodenje, zapisnike in seveda okrepčilo med 
tekmami.
Najlepša zahvala gre vsem sponzorjem z željo 
za sodelovanje tudi v prihodnje.
Vabljene odbojkarice, da se nam pridružite. 
 

ŽOK Radlje  Mateja Aplinc
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VABILO
Spoštovane občanke in občani, vabimo vas 
na KOMEMORACIJO v spomin na vse padle in 
žrtve vojne, ki bo v petek, 28. oktobra 2016, ob 
17. uri v veliki dvorani MKC-ja.
V spomin na vse žrtve bo spregovoril župan 
mag. Alan Bukovnik, v kulturnem programu pa 
bo nastopila Glasbena šola Radlje ob Dravi.
Vabljeni!  

Občina Radlje ob Dravi
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VABLJENI V 
KNJIŽNICO RADLJE
Vljudno vabljeni v Knjižnico Radlje v četrtek, 
27. oktobra 2016, ob 18. uri na predavanje 
in predstavitev knjige Starodavna umetnost 
zdravljenja – tradicionalna evropska medicina.
V najnovejši knjigi avtorja Veronika Plantan in 
mag. Uroš Plantan predstavljata model tradici-
onalne medicine, ki pove, zakaj zbolimo in kako 

ozdravimo. Avtorja na izviren način prepletata 
stara, skoraj pozabljena znanja o življenju in v 
vsakem stavku se zrcali njuna pronicljivost, ker 
znata odstreti tančice do srži življenja, na nena-
vaden, svež in mestoma presenetljiv način. 
V tej knjigi so prvič predstavljeni vzroki bolezni, 
kar nam daje izjemno moč, da življenje vzame-
mo v svoje roke in udejanimo spremembo v 
pravo smer, v smer življenja.


