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DRŽAVNO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU
21. oktobra se je v Logatcu odvijalo državno prvenstvo v namiznem 
tenisu članov društev invalidov v več kategorijah. Sodelovali so tudi 
štirje člani MDI »Drava« Radlje v kategoriji NTG, v kateri je Peter Ofič 
osvojil prvo, Silvo Sobiech pa drugo mesto. Tudi druga dva člana sta se 
dobro odrezala. Sicer pa naši člani tekmujejo tudi skupaj z društvom 
upokojencev in drugimi v rekreativni namiznoteniški ligi na Ravnah ter 
na tradicionalnem Friedhelmovem memorialu na Muti, kjer nastopajo 
tekmovalci iz večjega dela Slovenije. Vsem članom iskrene čestitke za 
dobre rezultate.

MDI »Drava« Radlje ob Dravi

ŽUPAN PREDAL ŽUPANOVANJE OTROKOM
Župan Občine Radlje ob Dravi je v ponedeljek, 20. 11. 2017 skupaj z 
desetimi drugimi občinami po Sloveniji za en dan predala županovanje 
otrokom. To je pobuda dobrodelne organizacije UNICEF Slovenija, s 
katero so otrokom prijazna UNICEFova mesta simbolično obeležila 
svetovni dan otrok in 28. obletnico sprejema konvencije o otrokovih 
pravicah. Otroci župani si prizadevajo predvsem za boljše možnosti 
za soudeležbo otrok in mladih v lokalnih okoljih, da bi bil njihov glas 
pogosteje slišan in upoštevan ter za soustvarjanje mest po meri otrok. 
V projektu »Mini župani« sta sodelovali učenki in učenec Osnovne šole 
Radlje ob Dravi, Špela Tertinek, Alina Mrak in Maroš Novak Košir, pod 
vodstvom mentorice Tine Glazer. Župan je predstavil svoj delovnik, 
izzive in težave, s katerimi se srečuje, kako v svoje delo vpleta področja, 
ki se tičejo otrok ... Minižupani so predstavili svoje poglede, ideje, želje 
in vizijo razvoja lokalnega področja, kaj jim je všeč v Radljah, kaj bi še 
izboljšali oziroma spremenili ... Odlična izkušnja in še en dokaz več, da 
na mladih svet stoji.

Občina Radlje ob Dravi

PREDSTAVITEV KNJIGE
Vljudno vabljeni v četrtek, 23. novembra 
2017, ob 18. uri v Knjižnico Radlje na literarni 
večer in predstavitev knjige Noah Charney: 
SLOVENOLOGIJA.
Slovenologija prinaša 38 bistroumnih in humornih zapisov izpod peresa 
Američana Noaha Charneyja, ki že vrsto let živi v Kamniku in od blizu 
opazuje lepote in bizarnosti dežele, v katero, kot pravi, je zaljubljen. S 
pronicljivostjo znanstvenika in poetičnostjo umetnika avtor izrisuje 
koordinate kulturnega, družbenega in političnega življenja v podalpski 
deželi z živim občutkom za drobne detajle vsakdanjika. 
Dr. Noah Charney (1979) je ameriški pisatelj, predavatelj in umetnostni 
zgodovinar, ki je doktoriral na temo arhitekture Jožeta Plečnika. Rojen je 
bil v New Havenu v Connecticutu. Potem, ko je bival v številnih evropskih 
mestih, se je z družino ustalil v Kamniku. O sebi pove, da je Američan, ki 
se od nekdaj počuti bolj doma v Evropi

 

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 
Na Martinovo soboto, 11. novembra 2017, so se na povabilo Območnega 
združenja Rdečega križa Radlje ob Dravi, Krajevne organizacije Rdečega 
križa Radlje in Krajevne skupnosti Radlje v Športni hiši Radlje ob Dravi 
zbrali krajani, ki so v letošnjem letu dopolnili 70 let in starejši. Dvorano je 
ob 11.00 napolnil prijeten klepet vseh, ki so se odzvali povabilu. Prekinil 
ga je uradni del s kratkim kulturnim programom, ki je tokrat vseboval 
tudi manjše presenečenje. Po uvodnem pozdravu je vse navzoče župan 
mag. Alan Bukovnik najprej presenetil z nekaj glasbenimi vložki, ki jih je 
zaigral na svoji harmoniki, nato pa je sledil še uraden pozdrav. Prisotne 
sta nagovorili tudi predsednica KS Radlje ob Dravi, Dominika Karlatec, 
in predsednica RKS OZ Radlje ob Dravi, Antonija Alojzija Račnik. Za 
kulturni del programa pa je poskrbel MPZ Mavrica. Uradnemu delu je 
sledila pogostitev povabljenih z druženjem, pogovorom in obujanjem 
spominov. Da je dan minil v zadovoljstvo vseh, tako prostovoljcev, ki 
so srečanje pomagali izpeljati in se jim najlepše zahvaljujemo, kot tudi 
starostnikov, pričajo mnoge zahvale, ki smo jih bili vsi deležni, predvsem 
pa veselje na obrazih ljudi ob odhodu domov. Upamo, da se naslednje 
leto ponovno snidemo polni zdravja in novih zgodb.

RKS OZ Radlje ob Dravi 

ZAPORA CESTE 
Obveščamo vas, da bo v petek, 1. decembra 2017, zaradi prireditve 
Prižig prazničnih lučk  začasna popolna zapora ceste pred blagovnico 
Tima, od 16. do 20. ure, v organizaciji Krajevne skupnosti Radlje v 
sodelovanju z MMLS in  Občino Radlje ob Dravi. Za razumevanje se vam 
iskreno zahvaljujemo.

KS Radlje ob Dravi



LOVSKA KOČA NA REMŠNIKU 
Z NOVIM PARKIRIŠČEM 
IN Z ASFALTIRANO CESTO 
POVEZANA Z VASJO REMŠNIK
 
V Krajevni skupnosti Remšnik se je v letošnjem letu veliko postorilo na področju izgradnje 
infrastrukture. Dokončana je vodovodna napeljava z vodnimi bazeni, obnovljena in asfaltirana pa 
je tudi cesta od križišča Radlje ob Dravi–Brezno–Remšnik do vodnega bazena nad kmetijo Grögl 
v dolžini 1.350 m. 
Na pobudo Krajevne skupnosti Remšnik so se ob zaključku gradbenih del zbrali pri koči LD 
Remšnik mag. Alan Bukovnik, župan Občine Radlje ob Dravi, podžupan Robi Potnik, Boris Gašper, 
predsednik KS Remšnik, Toni Potnik, direktor Javnega podjetja KIČ d.o.o. Radlje ob Dravi, Ivan 
Golob, starešina LD Remšnik, in izvajalci gradbenih del SGP POMGRAD d.o.o. Murska Sobota. 
Zbrane je pozdravil in nagovoril Boris Gašper, predsednik KS Remšnik, in se jim zahvalil za njihov 
prispevek pri izgradnji vodovoda in rekonstrukciji ceste. Napovedal je tudi, da bo slovesna predaja 
teh pridobitev prihodnje leto, v mesecu aprilu, ko bo KS Remšnik praznovala svoj praznik. Za 
okrepčilo je poskrbel Alfonz Resnik, član LD Remšnik. 

 Za    LD Remšnik, mag. Jože Marhl 

TISTEGA LEPEGA 
JESENSKEGA DNE …
Počitnice so izvrstna priložnost 
za druženje s prijatelji, obujanje 
spominov, za zabavo in sproščene 
aktivnosti. Center za socialno delo 
Radlje ob Dravi stremi k temu, da 
ohranja z otroki in mladostniki 
pozitivne odnose, ki so se spletli tekom let, na sproščen in zabaven način. Skupaj z otroki in 
mladostniki smo v času počitnic preživeli super dan. Iskali smo skriti zaklad, pekli palačinke, se 
igrali razne igre v naravi, druženje pa smo zaključili s skupnim kosilom – pico. Lahko bi rekli, da smo 
uživali, se nasmejali in tudi malo ponagajali. Skratka, pomembno je, da znamo uživati in ceniti vsa 
naša prijateljstva.  

CSD Radlje, Ana Kukovič

MARTINOVO
Z enotedenskim zamikom smo tudi člani 
Društva upokojencev Radlje imeli v soboto, 
18. 11. 20l7, priložnost za skupno veselje ob 
Martinovem in se podali na izlet. Po obisku 
cerkve na Ptujski gori in ogledu muzejske 
predilnice in tkalnice, nekdaj slavni proizvajalci 
kamgarnov, v Majšperku, nas je avtobus 
zapeljal še v Stoperce v Zeleno dolino. Čakalo 
nas je okusno kosilo in krst novega vina. Janez 
in Vlasta pa sta nas razvedrila z glasbo in zvabila 
na plesišče. Obljubljen je bil tudi ogled papig, a 
so se le-te umaknile na toplo v svoja bivališča. 
Dobra volja nas je spremljala še na poti domov, 
ko smo prav do izstopne postaje prepevali že 
skoraj pozabljene pesmi. Ob tej priložnosti 
se v imenu udeležencev izleta zahvaljujem 
organizatorju, gospodu Tonetu Hriberniku, 
za dobro izbran program in vodenje. Prav 
tako smo mu hvaležni tudi za ostale uspešno 
izvedene izlete v letu 2017. Dobra volja, 
iskrenost in sproščeno druženje je vredno 
spomina in je zato najboljši kapital za naložbo 
v preteklost.

V imenu izletnikov DU Radlje, Ivana Hauser

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI                                            
24. 11. –30. 11. 2017

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 24.11.2017

10.00
16.00
18.00
21.00

Ustvarjalna delavnica z društvom ŠENT
Namizni tenis
Predavanje o osnovah biodinamike z Nušo Hamler
Križanje mnenj

Sobota, 25.11.2017 20.00 Kuhajmo z mladimi

Nedelja, 26.11.2017
16.00
18.00

Družabne igre
Filmski popoldan

Ponedeljek, 27.11.2017

09.00
10.00
16.00
17.00
18.00

Angleške pogovorne urice
Ustvarjalna delavnica z društvom ŠENT
Tečaj kvačkanja
Ustvarjalna delavnica
Oriflame bazar

Torek, 28.11.2017
17.45
19.00

Telovadba za starejše
Orientalski ples

Sreda, 29.11.2017

09.00
16.00
18.00

Kuharska delavnica: Madžarski biftek
Izdelovanje adventnih venčkov s Sonjo Meršnik 
Transmisijska meditacija in mojstri modrosti, 
predavanje Marije Kure – Share Slovenija

Četrtek, 30.11.2017
09.00

10.00

Vseživljenjsko učenje: Izdelovanje adventnih 
venčkov s Sonjo Meršnik
Urice za sproščanje v sodelovanju z društvom ŠENT

KONCERT PESEM SRCA
ŽPZ Dominica nova smo v soboto, 18. 11. 2017, 
ob 18.00 v dvorani KD Radlje izvedle koncert 
z naslovom Pesem srca. Na koncertu smo se 
predstavile s tekmovalnim programom, ki ga 
bomo zapele na regijskem tekmovanju 2. 12. 
2017 v Celju, ter s skladbami, ki so rezultat 
našega dela v preteklem letu. Koncert je 
bil lepo obiskan, pevke in zborovodkinja pa 
smo na odru zares uživale, kar so zagotovo 
začutili tudi obiskovalci. Naš program sta še 
popestrila duo Acoustic Vibes, ki ga sestavljata 
Nina Gracej in David Črešnik. Vsem, ki so se 
odzvali našemu vabilu in z nami preživeli urico 
sobotnega večera, se iskreno zahvaljujemo!
Že kmalu pa vas znova vabimo, da se nam 
pridružite 17. 12. 2017 na BOŽIČNEM 
KONCERTU skupaj z Aglajo in Rusalkami v 
cerkvi sv. Mihaela v Radljah. Iskrena hvala 
vsem, ki nas podpirate! 

Vaše Minke


