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MLADI IŠČEJO REŠITVE ZA VEČJE IN
AKTIVNEJŠE VKLJUČEVANJE V DRUŽBO

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi
je pretekli teden v Mladinskem
kulturnem centru v Radljah ob Dravi na mednarodnem mladinskem
usposabljanju v organizaciji Mladinske mreže MaMa gostil mladinske voditelje trenerje iz Finske, Nepala, Bangladeša in Slovenije. Pred
odhodom je predstavnica Mladinske mreže MaMa, Maja Drobne,
napisala prispevek, ki ga v nadaljevanju v celoti objavljamo.
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi
si bo tudi v bodoče prizadeval, da
bo v Mladinskem kulturnem centru čim več takšnih in podobnih
dogodkov, ki lahko mladim veliko
doprinesejo ter prispevajo k prepoznavnosti Mladinskega kulturnega
centra v Radljah ob Dravi.

V Radljah ob Dravi in Ajdovščini
pretekli in sedanji teden nista prav
običajna. V Marenberškem mladinskem kulturnem centru in Hiši mladih v organizaciji Mladinske mreže
MaMa poteka večdnevni trening za
trenerje v izjemno pisani mednarodni družbi iz Nepala, Bangladeša,
Finske in Slovenije. Na treningu,
ki je nadaljevanje uspešnega sodelovanja iz preteklosti, 20 mladih
pridobiva nova znanja o pomembnosti neformalnega izobraževanja
in aktivnem vključevanju mladih v
družbo. Multikulturnost in izmenjava izkušenj, ki presega meje Evrope
med zelo različnimi kulturami in
praksami dela z mladimi, prinaša
posebno svežino v mladinski prostor v Sloveniji. V projektu sodelujejo organizacije DEMO Finland, ki

se ukvarja s promocijo demokracije na
Finskem in v državah globalnega juga,
ASMITA, Nepalska
organizacija, ki dela
na področju enakosti med spoloma in vključevanju
žensk v družbo, ODHIKAR, Bangladeška organizacija, ki se ukvarja
s človekovimi pravicami in Mreža
MaMa, mreža mladinskih centrov v
Sloveniji, ki predstavlja dobre prakse dela z neorganizirano mladino
in neformalnim izobraževanjem
znotraj mladinskih centrov. Trening
je zastavljen tako, da bodo udeleženci najprej 5 dni pridobivali nova
znanja, nato pa jih v dvodnevnem
usposabljanju za 20 mladinskih
delavcev in mladinskih voditeljev

iz Slovenije tudi preizkusili. Cilj celotnega cikla treningov je usposobiti mladinske delavce, da bodo vsa
nova znanja, pridobljena na treningih, prenesli v svoja lokalna okolja
in jih uporabljali pri delu z mladimi.
Projekt je financiran iz programa
Erasmus +, posebne akcije Capazity building for youth, ki spodbuja
medkulturni dialog in vzajemno
učenje med evropskimi državami in
državami globalnega juga.

Za JZ ŠKTM, Milan Šarman

PREDSTAVITEV DOBRE PRAKSE

V petek, 23. januarja, je Mreža za starejše – Matija v Ljubljani organizirala
prireditev Naj prostofer 2014. Na povabilo mreže Matija je župan mag. Alan
Bukovnik predstavil dobro prakso dviga mobilnosti starejših v Občini Radlje
ob Dravi, predstavil je, kako prostovoljci z električnim vozilom vozijo starejše
ljudi po obveznostih. Poleg župana so se prireditve udeležili naši trije prostoferji, in sicer Stanislav Lipuš, Tone Hribernik in Franjo Popijal. Zahvaljujemo se vsem 12 prostoferjem, ki jim je vedno v veselje priskočiti na pomoč
našim starejšim občankam in občanom.
Občina Radlje ob Dravi

VABILO

Končno je tudi v Radljah ob Dravi urejeno strelišče za zračno orožje.
Strelišče se nahaja v pritličnih prostorih v stavbi Območne obrtne zbornice Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 1.
Uspešno smo se povezali s Strelsko zvezo Slovenije, ki je na svoji spletni
strani (http://www.strelstvo.com/slo/index.php) že objavila našo pridobitev. Naš namen je pritegniti širši krog ljudi vseh starosti, od najmlajših
do najstarejših. Vse, ki vas ta šport zanima, vabimo, da nas obiščete v
naših prostorih na naslovu Mariborska cesta 1, 2360 Radlje ob Dravi.
Obiščete nas lahko od petka do sobote od 17. do 20. ure ali nas pokličete na katero od telefonskih številk 051 353 699, 041 764 869, 051
353 699. V dolgoročnem načrtu je odpiranje zunanjega strelišča za malo
kalibrsko puško, pištolo – revolver in puške večjega kalibra ter streljanje
z lokom. Vabljeni.
Strelsko društvo Radlje ob Dravi

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

Vljudno vabljeni v četrtek, 5. februarja 2015, ob 18. uri v knjižnico Radlje na
predstavitev zbornika 230 LET OSNOVNE ŠOLE RIBNICA NA POHORJU.
Zbornik prinaša zanimiv vpogled v razvoj šolstva in delovanje šole skozi dolgo
obdobje. Seznani nas s posebej prizadevnimi in zaslužnimi krajani, ki so pri
tem razvoju aktivneje sodelovali. Poleg dokumentarne vrednosti je hkrati tudi
zanimivo branje in pogled v oddaljeno in bližnjo preteklost.
Kulturni program bodo prispevali učenci OŠ Ribnica na Pohorju. Zbornik bodo
predstavili soavtor Franc Vobovnik in člani uredniškega odbora.
Knjižnica Radlje ob Dravi

OBČNI ZBOR PGD RADLJE

V soboto, 24. januarja, je Prostovoljno
društvo Radlje organiziralo že 140. zbor
članov društva, tokrat še zadnjič v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Radlje na Partizanski ulici. Člani društva se
s ponosom ozirajo na prehojeno pot in z
optimizmom zrejo v prihodnost.
Iskreno se vam zahvaljujemo za vsa vaša
prizadevanja pri razvoju gasilstva v Radljah ob Dravi, le skupaj nam lahko uspe
uresničiti zastavljene cilje.

ŽEGNANJE
KONJEV
V VUHREDU

NOGOMETNA
ŠOLA NK RADLJE

26. decembra je Turistično društvo Vuhred
ponovno organiziralo tradicionalno žegnanje
konjev.
Prireditev je potekala ob cerkvi Sv. Lovrenca v Vuhredu, kjer se je kljub nekoliko slabšemu vremenu zbralo preko 16 konjenikov,
predvsem s Koroške regije. Prireditev je dobila še poseben čar, saj so se nam pridružili
tudi konjeniki iz sosednje Avstrije in številni
obiskovalci.
Po končani sveti maši je vuhreški farni župnik
opravil svečani blagoslov konjev, za konjenike
in obiskovalce pa so poskrbeli člani Turističnega društva Vuhred, ki so postregli s toplim
čajem, kuhanim vinom in sladkimi prigrizki.
Prireditev se je zaključila s pozdravom Koroških konjenikov ter obljubo, da se ponovno
vidimo naslednje leto.
Ob tem se TD Vuhred zahvaljuje vsem, ki ste
prireditev omogočili in vsem obiskovalcem.

TD Vuhred

Nogometna šola NK Radlje je v nedeljo,
18. januarja 2015, zaključila sklop dvoranskih nogometnih turnirjev v različnih starostnih kategorijah.
Trenerji ter vodstvo kluba so s pomočjo
staršev uspešno organizirali in izpeljali še
zadnji turnir v kategoriji KADETI U-17.
V Športni hiši Radlje se je med seboj pomerilo dvanajst moštev. Med vsemi udeleženci
turnirja so se najbolj izkazali domači fantje,
ki so v finalni tekmi za prvo mesto premagali ekipo Malečnika.
Končni vrstni red je bil naslednji:
1. mesto: NŠ NK Radlje
2. mesto: NK Malečnik
3. mesto: KNK Fužinar/Slovenj Gradec
4. mesto: NK Paloma Sladki vrh
Najboljši igralec turnirja je bil ŽIGA
PLAZOVNIK – NŠ NK Radlje, najboljši vratar pa STAŠ POGORELEC – NK Malečnik.
(fotografija 1)
Na vse turnirje so organizatorji privabili
veliko število obiskovalcev in mladih nogo-

VABILO

Vabimo vas na muzejsko delavnico za otroke Zgodba o svetlobi, ki bo v soboto, 31.
januarja 2015, ob 10.30 v Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzej Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi.
Nekoč niso poznali elektrike in drugih sodobnih virov energije, ki jih danes sprejemamo
kot samoumevne. Podali se bomo na pot v
preteklost in raziskali, kako so si razsvetljevali
temo prvi ljudje in kakšna svetila so poznali
skozi čas. Izdelali si bomo laterne, ki jih bomo
tudi okrasili.

Koroški pokrajinski muzej, Alenka Verdinek

metašev, tako da bo Športno društvo Radlje ob
Dravi s soorganizatorjem Javnim zavodom ŠKTM
tudi v bodoče nadaljevalo z organizacijo takšnih
turnirjev.
Ekipa mlajših dečkov NŠ NK Radlje kategorije U-13
je ob koncu tedna sodelovala na mednarodnem
nogometnem turnirju v Arnfelsu v Avstriji in tam
dosegla izjemne rezultate. Turnir je potekal v
dveh dneh v različnih starostnih kategorijah.
V petek, 16. januarja, so svoje znanje na parketu pokazali dečki – letniki 2002 in mlajši. V močni
konkurenci so bili najboljši in dosegli prvo mesto
na turnirju.
V soboto, 17. januarja, se je turnir nadaljeval, in
sicer v konkurenci dečkov in deklic letnikov 2003 in
mlajših. Mlajša ekipa NŠ NK Radlje U-13 je ponovno pokazala svoje znanje in suvereno brez poraza
osvojila turnir. Najboljši strelec turnirja je bil nogometaš NŠ NK Radlje KLEMEN KOZJAK.
Rezultati mladih nogometašev so vsekakor spodbuda in dokaz dobrega dela z mladimi v Športnem
društvu Radlje ob Dravi.
Bojan KUS – vodja Nogometne šole NK Radlje

