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KRAJEVNA SKUPNOST REMŠNIK
PROGRAM PRIREDITEV V POČASTITEV 
KRAJEVNEGA PRAZNIKA KRAJA 
REMŠNIK

ČETRTEK, 19. 4. 2018
Igrišče OŠ Remšnik

Postavitev majskega drevesa      

SOBOTA, 21. 4. 2018
Igrišče OŠ Remšnik

Dan doživetij – Koronarni klub Dravske doline in KS Remšnik
Pometimo s slabimi razvadami, meritve krvnega sladkorja, krvne-
ga tlaka, odstotka maščob v telesu, promocija SVIT-a, DORE, ZORE    
Telesna vadba z vaditelji Koronarnega kluba Dravske doline, slo-
venski zajtrk za vse udeležence
Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja in tečaj uporabe 
AED-ja (defibrilatorja) z Reševalnim centrom Koroške in predaja 
AED-ja krajanom Remšnika          
Pohod po poti mineralov do turistične kmetije Landfried
Spoznavanje zgodovine Remšnika, glasbeni oddih, vrnitev na Rem-
šnik

Muzej Remšnik    
Odprtje občasne razstave mineralov Kobanskega 

Krajevna dvorana 
Slavnostna seja Krajevne skupnosti Remšnik s podelitvijo zahval
Otvoritev razstave Aktiva kmečkih žena, Lovske družine Rem-
šnik in KŠTD Remšnik 

NEDELJA, 22. 4. 2018
Krajevna dvorana 

Razstava Aktiva kmečkih žena, Lovske družine Remšnik in KŠTD 
Remšnik 

Center Remšnika
Nastop MPO Radlje ob Dravi

Cerkev Sv. Jurija
Sveta maša ob krajevnem prazniku

Center Remšnika
Promenada in blagoslov konjev

Sledi družabno dogajanje z ansamblom Poskok in s pogostitvijo za vse 
obiskovalce.

Vabljeni!
Krajevna skupnost Remšnik v sodelovanju  

z Župnijo Remšnik in Občino Radlje ob Dravi

VABILO
Prijazno vabljeni k zasaditvi drevesa pri OŠ Radlje v petek, 20. 
aprila, ob 12. uri. Zopet je pred nami dan Zemlje in naša misel o 
njenem pomenu in skrbi zanjo. V ta namen vsako leto z učenci 
OŠ Radlje posadimo sadno drevo. Vabljeni! 
Tudi zavoljo učencev, ki skrbno pripravijo program in povedo 
veliko o skrbi za ta naš košček zemlje, kjer skupaj prebivamo.

TD Radlje

SPOMLADANSKA PRIREDITEV V VUHREDU
Za nami je mesec marec, ko praznujejo vse žene in matere, zato so tudi 
letos vrtec in šola Vuhred v sodelovanju s KS Vuhred zanje pripravili pri-
reditev. Razvedrili in razveselili so nas nastopajoči: folklorna skupina in 
otroški pevski zbor vrtca Vuhred, harmonikar Ožbej Ladinik, otroški pev-
ski zbor šole Vuhred, dramske skupine OŠ Vuhred, Orffove skupine OŠ 
Vuhred, Cerkveni mladinski pevski zbor Vuhred, Plesna šola Devžej, Moš-
ki pevski zbor iz Vuhreda in folklorna skupina OŠ Vuhred. Vse zbrane sta 
pozdravila in nagovorila gospod župan Alan Bukovnik in predsednica KS 
Vuhred gospa Metka Erjavec. Kot vsako leto so otroci svojim mamicam, 
babicam, tetam … podarili rožico. Imeli smo se lepo in skupaj preživeli 
prijetno popoldne.

Strokovne delavke šole in vrtca Vuhred

ZAČASNA POPOLNA IN POLOVIČNA ZAPORA
Obveščamo vas, da se zaradi izgradnje vodovodnega sistema Radlje - 
center, izvajalcu del POMGRAD d.d., dovoli začasna popolna in polovič-
na zapora občinske ceste št. LZ 346100, Koroška – Mariborska cesta (na-
tančneje skozi center Radelj, od pekarne do križišča za Prelaz Radlje), 
in sicer do 31. 8. 2018. 

Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.

Občina Radlje ob Dravi

NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI
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TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI 
DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 
20. 4. 2018

09.00
11.00
17.00

Računalniški tečaj za starejše
Začetni tečaj nemščine
Japonske ikebane 

Sobota, 
21. 4. 2018

15.00
15.00
18.00
18.00

Začetni tečaj nemščine
Tečaj slovenskega jezika za priseljence
Japonski večer z mladimi
Nastavitev atlasa – prvega vratnega 
vretenca z g. Bukovcem

Nedelja, 
22. 4. 2018

16.00 Družabna nedelja

Ponedeljek,  
23. 4. 2018

09.00
17.00

Angleške pogovorne urice
Ustvarjalna delavnica – izdelava 
indijanskih predmetov

Torek, 
24. 4. 2018

10.00
19.00

Zeliščarstvo
Orientalski ples

Sreda, 
25. 4. 2018

09.00

18.00
19.00

Kuharska delavnica: Tempura – ocvrta 
zelenjava po Japonsko
Sudoku
Potopisno predavanje: Kilimanjaro z 
go. Andrejo Sinica

Četrtek, 
26. 4. 2018

9.00
10.00

Vseživljenjsko učenje: Facebook
Urice za sproščanje v sodelovanju z 
društvom Šent

20. april 2018
 15.00 tekmovanje v vijačenju na ribniku Reš
21. april 2018 
 10.00 Šahovski turnir dvojic v Bajti
26. april 2018
 16.00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA pri 
 bencinskem servisu Radlje 
27. april 2018
 10.00 Proslava ob počastitvi dneva upora 
 proti okupatorju na Županku nad Radljami
28. april 2018
 11.00  nogometna tekma med NK Radlje U/15 in   
 NK Malečnik, starejši dečki U/15, na stadionu Radlje  
 ob Dravi
 18.00 nogometna tekma med NK Radlje in  NK TAB   
 Akumolator, člani, na stadionu Radlje ob Dravi
30. april 2018
 od 20.00 naprej TRADICIONALNO 
 KRESOVANJE na območju Vodnega 
 parka Radlje ob Dravi 
1. maj 2018
 9.00 start Športni stadion, 8. Prvomajski Cross    
 Country, cilj Vodni park Radlje ob Dravi
 10.00 osrednja slovesnost ob  Krajevnem 
 prazniku KS Radlje ob Dravi v Vodnem parku Radlje  
 ob Dravi z Mestnim pihalnim orkestrom Radlje ob   
 Dravi in glasbenim presenečenjem ter z bogatim   
 brezplačnim animacijskim programom domačih    
 društev in organizacij ter brezplačnimi napihljivimi   
 igrali za otroke. Za vse obiskovalce pa bo tudi   
 letos poskrbljen brezplačni avtobusni prevoz od   
 parkirišča Bajta do prizorišča dogajanja. 

Vabljeni!

Krajevna skupnost
Radlje ob Dravi praznuje

SPOŠTOVANI ČLANI IN 
OBISKOVALCI KNJIŽNICE!
Obveščamo vas, da bo Knjižnica Radlje ob Dravi v Radljah zaradi seli-
tve ZAPRTA od 3. maja do sredine junija 2018.
V obdobju ne bosta mogoča niti izposoja niti vračilo gradiva. Prav tako 
ne bo mogoča medknjižna izposoja. V tem obdobju vabljeni v krajevne 
knjižnice (Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju in Kapla), ki bodo odprte 
po rednem odpiralnem času. 
Ravno v teh dneh mineva okroglih 20 let, ko so se sedanji prostori v 
takratni Eri (nekateri se še spomnite) urejali za novo knjižnico! Novo in 
lepo, čeprav nekoliko odmaknjeno od krajevnega središča. Knjižnica je 
bila svečano odprta maja 1998 in je obiskovalce presenetila s prostor-
nostjo, novim pohištvom, prireditvenim prostorom, otroškim kotičkom 
... in seveda z dejavnostmi, ki jih je zaradi pogojev zdaj končno lahko 
omogočala.
Tako kot smo bili takrat v Radljah veseli nove pridobitve, smo veseli 
tudi sedaj, ko se pripravljamo na preselitev v obnovljene prostore bivše 
Time. Tokrat ne zato, ker bodo prostori toliko večji in bolje opremljeni, 
pač pa predvsem zato, ker bodo dostopnejši krajanom Radelj, tudi 
tistim, ki se morajo v knjižnico zapeljati z dvigalom, in ker bomo bližje 
upravnemu središču, kulturnemu domu, hotelu/hostlu, MKC-ju in 
drugim institucijam. Pred nami je naporno delo (selitev je pač taka po 
naravi), pri katerem računamo tudi na podporo, pomoč in razumevanje 
s strani vseh občanov. O možnostih, kako se lahko vključite v selitvene 
aktivnosti, vas bomo obveščali sproti. Prva je, da si pridete po čimveč 
knjig in gradiva, da bodo naše police čimbolj prazne.

Slavica Potnik, direktorica knjižnice

 

PREDAJA DVIGALA  
V UPORABO
Ob obeležitvi praznovanja sve-
tovnega dneva zdravja, 6. aprila, 
smo v Zdravstvenem domu Radlje 
ob Dravi uradno predali dvigalo 
v uporabo. Z  dozidavo dvigala se 
je  povezala klet v vzhodnem delu 
objekta, pritličje v centralnem delu 
in nadstropje v zahodnem delu.
Občina Radlje ob Dravi je bila 
v tem projektu nosilna občina, 
občin soustanoviteljice ZD Radlje 
ob Dravi - Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica – skupaj z 
Zdravstvenim domom Radlje ob Dravi. Veseli smo, da se lahko z nekate-
rimi prilagoditvami in spremembami približamo uporabnikom, ki jim je 
zaradi telesnih oviranosti zdravstveni dom težje dostopen. 

Občina Radlje ob Dravi


