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NAZIVI OBČINE 
RADLJE OB DRAVI
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Občina Radlje ob Dravi 
se kot prejemnica 
nazivov vsako 
proračunsko leto 
skupaj s predstavniki 
posameznih nazivov 
aktivno odziva na 
potrebe posamezne 
skupine.
V letu 2015 je tako 
izvedla spodaj 
prikazane aktivnosti po 
posameznem nazivu.
V želji po dobrem 
sodelovanju smo odprti 
za predloge tudi v letu 
2016.
Občina Radlje ob Dravi

RADLJE OB DRAVI POSTAJAJO DEL EVROPSKE DRAVSKE KOLESARSKE POTI
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Dravska kolesarska pot, ki nosi 
mednarodno oznako R1, je po 
naravnih lepotah in kulturni 
raznolikosti ena najlepših 
kolesarskih poti v Evropi. 
Poteka od izvira reke Drave 
Italiji, preko avstrijske Koroške v 
Slovenijo. V prvih dneh meseca 
marca je ta kolesarska pot, ki 
v sosednji Avstriji turističnim 
ponudnikom zagotavlja okoli 
180.000 nočitev letno, prejela 
certifikat petih zvezdic s strani 

nemškega kolesarskega kluba 
ADFC; to je priznanje najvišje 
kvalitete med evropskimi 
kolesarskimi potmi. S tako 
visoko oceno se ponašajo le 4 
evropske kolesarske poti. Na 
tiskovni konferenci, ki se je 
odvijala v Beljaku, so pozdravili 
tudi prvega slovenskega 
partnerja v mreži Drauradweg 
Wirte, to je postal Marenberški 
mladinski hotel v Radljah. 
Mladinski hotel je že v preteklih 

letih gostil precej kolesarjev 
Dravske kolesarske poti, 
sedaj pa je tudi uradno del 
certificirane mreže. 

Javni zavod  ŠKTM

Na zemljevidu, v 6. etapi od 
Borovelj do Laboda v Avstriji, 
lahko vidite dodatek zemljevida 
do številke 44, ki označuje Radlje 
ob Dravi in Marenberški mladinski 
hotel. 

AKTIVNOSTI PRI NAZIVIH OBČINE RADLJE OB DRAVI V LETU 2015

OTROKOM PRIJAZNO 
UNICEFOVO MESTO

MLADIM
 PRIJAZNA OBČINA

OBČINA PO MERI 
INVALIDOV

STAROSTI 
PRIJAZNA OBČINA

Organizirane tri otroške 
igre v Kulturnem domu 

Radlje.

Proces izdelave Strategije 
za mlade.

Ureditev vhoda za invalidske 
vozičke v Vodni park Radlje 

ob Dravi.
Uvedba projekta Prostofer.

Sofinanciranje poletnega 
tabora Centru za socialno 

delo Radlje ob Dravi.

Pomoč pri organizaciji 
prireditev.

Parkirna označba za invalide 
na parkirišču Vodnega parka 

Radlje ob Dravi.

Sklenjen dogovor z mrežo 
Matija.

Sofinanciranje delavnic 
Glasbeni šoli Radlje ob 

Dravi.

Znižanje robnikov na 
Mariborski cesti, kar pešcem 

z invalidskim vozičkom 
omogoča prečkanje prehoda.

Najem avtomobila za projekt 
Prostofer.

Dve parkirni označbi za 
mamice v Radljah ob 

Dravi.

Klančina na pokopališču 
Remšnik, ki omogoča dostop 

z invalidskim vozičkom.

Sodelovanje z Inštitutom 
Antona Trstenjaka.
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PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA
V torek, 8. marca 2016, je v Športni hiši 
Radlje ob Dravi potekala tradicionalna 
prireditev ob dnevu žena. Prireditev 
so pripravili učenci in učenke Osnov-
ne šole Radlje ob Dravi v sodelovanju 
z občino Radlje ob Dravi. Otroci so s 
plesom, muziciranjem, petjem in reci-
tiranjem izrazili vso svojo ljubezen, is-

krenost in hvaležnost do žensk, ki jih 
spremljajo skozi njihovo življenje. Ob 
zaključku prireditve je ženske nago-
voril tudi župan občine Radlje ob Dra-
vi, gospod Alan Bukovnik; nastop pa 
so zaokrožili člani Brass banda Radlje 
s pevko Aljo Krušič.

OŠ Radlje ob Dravi, Lilijana Kreuh
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MARNFIT –  PROJEKT MLADIH 
ZA MLADE IN RADELJČANE

Več kot leto mineva odkar se je 
iz temne luknje zaslišal glasen 
hrup in pričel se je dvigovati 
prah. Na pobudo ŠD Marenberg 
je v lanskem letu Javni zavod 
ŠKTM v okviru Coworking pro-
jekta fantom odstopil neurejen 
del kletnih prostorov v objektu 
Marenberškega mladinskega 
kulturnega centra. Pljunili so v 
roke in začeli z delom. 18. de-
cembra 2015 se je prah polegel 

in v belo črni obleki je zaživel 
Center za rekreacijo in zdravje 
MarnFIT. Druženje, fitnes, pro-
mocija zdravega življenjskega 
sloga, prostovoljski duh in ino-
vativna podjetniška ideja je zaži-
vela. Zagotovo še en dober pri-
mer, da mladinski sektor z malo 
vloženega posluha ponudi veli-
ko  dodane vrednosti za lokalno 
skupnost. Ob tej priložnosti pa 
tudi nekaj za vas…

JZ ŠKTM
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ŽENSKE IN GOZD POEZIJA ZA VSAKDANJO RABO

FIRST LEGO LEAGUE – FLL

»Gozd nam ponuja tisočere ču-
dovite podobe, ki jih je narava 
oblikovala skozi stoletja. Če mu 
dovolimo in se prepustimo, se 
bo gozd dotaknil našega srca in 
v njem pustil neizbrisljiv pečat 
lepote.« 
(Marija Kristan)
V soboto, 5. marca 2016, ob 19. 
uri je v prostorih bivše osnovne 
šole pri Svetem Antonu na Po-
horju potekala predstavitev gra-
diva študijskega krožka kmetic 
Sv. Antona z naslovom Ženske in 
gozd. V publikaciji, ki je rezultat 
krožka, so zbrane izpovedi čla-
nic krožka o gozdu, življenjske 
zgodbe lastnic, solastnic gozda, 
žena na kmetijah.
Na sobotni prireditvi smo člani-
ce krožka pod vodstvom mento-
rice gospe Jerneje Čoderl zbra-
nim predstavile delčke naših 

Idejna zasnova projekta Poezija 
za vsakdanjo rabo povezuje 
urbano okolje z literaturo. 
V sodelovanju z udeleženci 
pesniških delavnic, ki potekajo 
pod okriljem Območne 
izpostave Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti, se 
bo 21. marca, ob svetovnem 
dnevu poezije, v Radljah ob 
Dravi odvijala umetniška 
intervencija v urbani prostor. 
Plakati z izbranimi verzi iz 
pesmimi udeležencev pesniške 
delavnice bodo izobešeni po 
mestnem središču in njegovi 

Osnovna šola Radlje ob Dravi 
je v soboto, 5. marca, v Športni 
hiši Radlje gostila finalno tekmo 
sezone programa First Lego Le-
ague – FLL, ki v Sloveniji pote-
ka pod okriljem Zavoda Super 
Glavce.
Pomerilo se je 18 najboljših ekip 
iz predtekmovanj v Sloveniji in 
dve iz Srbije. Skupno je v Radl-
jah tekmovalo 168 tekmoval-
cev, starih od devet do 16 let, 
med njimi sta bili tudi dve ekipi 
OŠ Radlje ob Dravi, ki sta se zelo 
dobro odrezali. To sta ekipi Ro-
boCarji in GoLegoGo.
V tekmi robotov, ki je ena od 
štirih kategorij tekmovanja, je 
ekipa RoboCarji, v kateri so Alej 
Kobolt, Jernej Poročnik, Žan 
Gerhold, Blaž Rejak, Sana Gros, 
Rok Cvetkovič, Anej Križanič, 
Luka Terpotec, Nejc Brzin, Nika 
Koziker in Anuša Ledinek, do-

prispevkov iz publikacije. Pred-
stavitev so s svojim ubranim pet-
jem obogatili pevci in pevke Me-
šanega pevskega zbora KTD Sv. 
Anton na Pohorju in njihov zelo 
uspešni član Jure Ričnik s harmo-
niko. Za njihovo sodelovanje se 
jim najlepše zahvaljujemo.
Največja zahvala je namenje-
na naši mentorici Jerneji za ves 
trud, znanje in organizacijo naših 
srečanj v okviru krožka in za to, 
da je z nami delila svojo ljubezen 
do gozda. Zahvaljujemo se vsem 
ženskam, ki so prispevale svoje 
zgodbe; Društvu kmetic Drav-
ske doline; Krajevni skupnosti 
Sv. Anton na Pohorju; Zavodu za 
gozdove, Krajevna enota Radlje 
ob Dravi, in Andragoškemu cen-
tru Slovenije ter doktorici Neven-
ki Bogataj. 

Kmetice Sv. Antona

bližnji okolici. Na tak način bi 
ljudem radi približali poezijo, 
izpostavili njen pomen pri 
oblikovanju slovenske kulture, 
povečali bralno tradicijo in ne 
nazadnje prebivalcem mesta 
hkrati ponudili možnost za 
kulturno udejstvovanje v 
njihovem vsakdanjiku. 
Idejna zasnova projekta: Larisa 
Javernik.
Avtorji poezije: Marija Bezjak, 
Ivana Čreslovnik, Martina 
Podričnik, Lidija Polak, Ivana 
Prislan, Aleš Tacer in Marjeta 
Vitrih.

JSKD Radlje ob Dravi

segla zelo dobro 10. mesto, pri 
projektu odlično 5. mesto. Ekipi 
GoLegoGo v tekmi robotov to-
krat ni šlo najbolje, je pa prejela 
posebno nagrado, pokal »Uspelo 
nam je!«. Ekipo GoLegoGo, ki je 
bila najmlajša na finalnem tek-
movanju, sestavljajo učenci 4. in 
5. razreda OŠ Radlje – Anžej Bre-
zovnik, Alin Lesnik, Žan Jambro-
šič, Žiga Vezovnik, Dejan Krajnc, 
Jan Krajnc, Maruša Helbl, Laura 
Vezonik, Klemen Ternik in Denis 
Krajnc.
Zmagala je ekipa Black&White 
iz I. OŠ Celje, 2. mesto so zasedli 
Eko robotki iz OŠ Šentvid Ljubl-
jana in tretje RoboSončki iz OŠ 
Koper. Zmagovalci se bodo maja 
udeležili odprtega evropskega 
prvenstva FLL v Španiji, pot v 
Ameriko pa so prepustili drugo 
uvrščenim.

Osnovna šola 
Radlje ob Dravi

VABILO
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Mamica moja, 
v naročje me vzemi, 

nežno in toplo me k sebi prižemi. 
Naj bo tvoj praznik le s srečo pretkan, 

naj vsak dan za naju mamic bo dan.

Vabimo vas na proslavo ob 
materinskem dnevu, ki bo v 

ponedeljek, 21. 3. 2016, ob 17. 
uri v prostorih OŠ Remšnik. Se 

že veselimo srečanja z vami! 
Učenci in učiteljice 

OŠ Remšnik


