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JAVNI ZAVOD ŠKTM RADLJE OB DRAVI SE JE UDELEŽIL SEJMA V CELOVCU
MED 5. IN 7. APRILOM 2013

Med 5. in 7. aprilom je v Celovcu potekal mednarodni sejem na temo »prosti čas«, na katerem se je v okviru RRA Koroška predstavil tudi
JZ ŠKTM. Predstavili in promovirali smo celovito turistično ponudbo Radelj ob Dravi.
Uspešna predstavitev turistične ponudbe nam bo pomagala pri razvoju ponudbe, ki temelji na kakovosti in načelih trajnostnega razvoja.
Dominika Karlatec, JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

ŠTUDENTJE IZ MARIBORA NA
USTVARJALNI DELAVNICI V RADLJAH OB
DRAVI

Društvo za ohranitev kulturne dediščine in umetnosti je v petek,
5. aprila 2013, gostilo študente oblikovanja (les in ostali materiali)
Šolskega centra Maribor – Višje strokovne šole, ki jih je bilo kar za cel
avtobus, pod budnim očesom svojih učiteljev, Darje Krecenbaher,
Alenke Tonij in Zlatka Jesenika. Mirko Kogelnik, predsednik
društva, je na kmetiji Šrajner v Radljah ob Dravi predstavil delo z
lesom skozi ustvarjalno delavnico. Hkrati je bilo razstavljeno orodje
zbiratelja Rajka Završnika in leseni izdelki Srečka Hartmana ter
Mirka Kogelnika.
Ena izmed zadanih nalog društva je ohranjati kulturno dediščino
kraja tudi s prikazom izdelave lesenih izdelkov, ki so jih ljudje nekoč
izdelovali doma in jih vsakodnevno uporabljali.
Študenjte so si z zanimanjem ogledali postopke ročne izdelave
(izsekanja), prav tako pa preizkusili tudi lastne ročne spretnosti
in veščine pri uporabi različnih orodij. Izvedena delavnica je bila
študentom zanimiva izkušnja in predstavitev druge plati ter načina
ohranjanja naše kulturne dediščine. Zarisali pa so se že nadaljni
načrti pri sodelovanju s turističnim društvom Maribor, katerega
predsednik je Zlatko Jesenik, na področju splavarjenja, ki je
zanimivo tudi za naš del dravske doline.
Mirko Kogelnik, predsednik društva

VABIMO VAS V MARENBERŠKI
MKC RADLJE
SOBOTA, 13. APRIL 2013, OB 20.00

Marenberški MKC Radlje. Potopisno predavanje – Japonska.
Potopisno predavanje z Matejo Mazgan. Vabimo vas na potopisno
predavanje dežele vzhajajočega sonca na robu planeta, povsem
drugačne, eksotične, zapletene, skrivnostne Japonske.

PONEDELJEK, 15. APRIL 2013, OB 16.00

Marenberški MKC Radlje. Delavnica o prostovoljstvu. Prostovoljci
prinašajo spremembe v življenju posameznikov, krajev in širše
skupnosti. Kako pomembno je prostovoljstvo v naših življenjih, se
moramo zavedati prav vsi in prav je, da se teh dejanj spomnimo in
jim posvetimo prav posebno pozornost.

TOREK, 16. APRIL 2013, OB 19.00

Marenberški MKC Radlje. Razgibajmo življenje z učenjem. Delavnice
v okviru tega programa se bodo izvajale v sodelovanju z MOCIS-om.

SREDA, 17. APRIL 2013, OB 17.00

Marenberški MKC Radlje. Kuhajmo skupaj. Kaj se lahko naučimo o
kuhanju drug od drugega? Spoznajmo načine kuhanja različnih ljudi.
Morda pa izvemo kaj novega. Vabljeni na delavnico, kjer bo dišalo po
najrazličnejših jedeh.

PETEK, 19. APRIL 2013, OB 20.00

Marenberški MKC Radlje. Filmski večer – Na svoji zemlji. Na svoji
zemlji, vojni ﬁlm, je prvi slovenski zvočni celovečerni igrani ﬁlm.
Zgodba se dogaja na Primorskem, v zadnjih dveh letih osvobodilnega
boja. Prebivalci tipične primorske vasi so najprej trpeli italijansko
okupacijo in kasneje še nemško. Vabljeni k ogledu.
DELAVNICE V Marenberškem mladinskem kulturnem
centru Radlje ob Dravi

Datum dogodka

Dogodek

Ura

Četrtek, 11. 4. 2013

kuharska delavnica

Ob 17.00

Petek, 12. 4. 2013

turnir v družabnih igrah

Ob 17.00

Ponedeljek, 15. 4. 2013

zabavne igre

Ob 17.00

Torek, 16. 4. 2013

barvanje glinenih lončkov Ob 17.00

Sreda, 17. 4. 2013

kuharska delavnica

Ob 17.00

Četrtek, 18. 4. 2013

kuharska delavnica

Ob 17.00

Novičke Občine Radlje ob Dravi
RAZVOJ TURIZMA V OBČINI RADLJE OB DRAVI
STRATEŠKI
NAČRT REŠ ZA
2014–2020

Občina Radlje ob Dravi je v Viziji in strategiji
razvoja Občine Radlje ob Dravi 2010/2025
opredelila smernice razvoja turizma. Turizem v občini, predvsem na območju »Reša«,
je naravnan izrazito strateško in počasi dobiva svojo končno podobo. Območje je razdeljeno na tri faze izvedbe, med katerimi je
vsaka po sebi samostojna, a vendar bodo v
končnem rezultatu vse te faze zaokrožile bogato, raznoliko in za vsakega turista zanimivo končno podobo turistične destinacije.
Na območju, kjer danes že obstaja turistična
infrastruktura, pa z vidika masovnega
naravnega turizma ostaja okrnjena zaradi
omejitev sedanjih možnosti ponudbe v
občini. Z investicijami na območju »Reša«
želimo doseči kakovostno in zaokroženo
turistično ponudbo na omenjenem
območju, ki bo zadovoljila potrebe turistov v našem okolju in tako postala mikavna
turistična destinacija.
Prva faza območja je bila prijavljena na javni
razpis za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete »Razvoj regij« z nazivom projekta
»Drava kot priložnost« in bo zaključena v
letu 2013. S projektom, ki je soﬁnanciran s
strani Evropske unije, smo se prijavili skupaj
z Občino Dravograd, Občino Muto, Občino
Podvelka in Občino Vuzenica.
Druga faza izvedbe obsega ureditev »Kopalnega jezera« z njegovo okolico, čolnarno,
tremi čolni in tremi lesenimi kamp hiškami
(glamping).
Tretja faza izvedbe se načrtuje po letu
2014 do leta 2020 s širitvijo športnorekreacijskega območja.

Projekt »DRAVA KOT
PRILOŽNOST«

Projekt »Drava kot priložnost« je razvojni
projekt vseh občin Zgornje Dravske doline, ki
ležijo neposredno ob reki Dravi – Dravograd,
Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi in Vuzenica.
Nosilna občina za projekt je Občina Radlje ob
Dravi. Pričetek projekta je bilo leto 2008, letos
pa se zaključuje.
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je temu projektu v okviru javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«
odobrila namenska nepovratna sredstva v
višini 60 % upravičenih stroškov.
Cilj projekta je vzpostaviti nove turistične
produkte in storitve, ki bodo sovpadali z naravnimi danostmi in tako izboljšali življenjske
pogoje med lokalnimi skupnostmi Zgornje
Dravske doline.
Vrednost celotnega projekta vseh petih občin
je 1.252.706,00 EUR, od tega je nepovratnih
sredstev EU 625.853,00 EUR.
Občina Radlje ob Dravi bo v tem projektu
uredila športno rekreacijsko območje ob
Radeljskem potoku in v Vuhredu pri izlivu
Vuhreščice, izgradnjo pomola in utrditev
brežine.
Projekt zajema izgradnjo novega turističnega
gostinskega objekta in sanitarnega objekta
za potrebe kopališča, ki ju povezuje terasa.
Zunanja ureditev obsega parkirne površine,
min. 53 parkirnih mest, od tega so 4 parkirna mesta za invalide, površine za avtokamp
(možnost kampiranja tudi s šotori) in zunanja ureditev plavalnega bazena z zemeljskimi
deli. Obiskovalcem bo na voljo tudi informacijska točka.
V sklopu zunanje ureditve so predvidena
tudi športna igrišča, kot so odbojkarsko,
igrišče za petanko in nogometno igrišče (ki je
obstoječe) ter opazovalnica ptic in njihovih
habitatov. Za najmlajše je v sklopu kopališča
predvideno manjše otroško igrišče s standardnimi tipskimi igrali, peskovnikom, itd.

Skica: avtokamp,
igrišča, parkirišča,
objekt

Skica: pomoli
Operacijo delno ﬁnancira Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj;
prednostna usmeritev »Regionalni razvojni
programi« v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«.
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Projekt »KOPALNO
JEZERO«

Občina Radlje ob Dravi se je v mesecu decembru 2012 prijavila na Javni poziv za
predložitev vlog za soﬁnanciranje operacij
iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete
»Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–
2013 za obdobje 2012–2014 (Uradni list RS,
št. 34/12), ki ga je objavilo Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Letos smo
v mesecu marcu prejeli Sklep o odobritvi
sredstev za projekt »Kopalno jezero«, v višini
460.000,00 EUR. Celotna vrednost projekta
je 1.018.370,39 EUR.
Projekt obsega ureditev »Kopalnega jezera«
v obsegu cca 3.300 m² z njegovo okolico,
čolnarno, tremi čolni in tremi lesenimi
kamp hiškami (glamping). Predstavlja ureditev velikega kopalnega jezera, ki bo zadovoljilo potrebe po masovnem turizmu. Cilj
investicije je zgraditi in urediti turistično
infrastrukturo na območju Radelj ob Dravi
oz. dopolniti obstoječo infrastrukturo na
območju »Reša«. Projekt je naravnan na
odpravljanje pomanjkljivosti turistične ponudbe v regiji. Učinki investicije bodo vidni
s strani razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v občini in regiji
ter povečanem številu prihodov turistov in
drugih obiskovalcev.
Kopalno jezero ne bo pomenilo le veliko
pridobitev za prebivalce naselja Zgornje
Vižinge in Občine Radlje ob Dravi, predvsem
je to velika pridobitev za razvoj turizma celotne Koroške regije. Z izgrajenim kopalnim
jezerom bomo izboljšali kakovost življenja
za vse občane občine ter zagotovili bolj
enakovredne bivalne pogoje občanom na
podeželskem območju. Z izgradnjo kopalnega jezera bomo uredili javne površine znotraj

ODDAJA POSLOVNIH
PROSTOROV

Občina Radlje ob Dravi razpisuje Javno
zbiranje ponudb za oddajo poslovnih
prostorov v najem, in sicer poslovni prostor v večstanovanjsko-poslovni stavbi
na naslovu Mariborska cesta 16, 2360
Radlje ob Dravi, v izmeri 65 m² ter 3
(tri) poslovne prostore v 1. nadstropju
poslovne stavbe na naslovu Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, v skupni
izmeri 45,20 m². Več informacij najdete
na spletni strani občine
http://www.obcina-radlje.si/, pod
»razpisi in natečaji«.

naselja Zgornja Vižinga z namenom zagotavljanja varnosti občanom kot vsem obiskovalcem koroške regije, ki bodo kopalno jezero
uporabljali v sklopu kopalnih in ostalih aktivnostih.
Investicija bo zadovoljevala potrebe po
povezavi z mednarodnim turizmom, predvsem obiskovalci iz Avstrije. Pričakujemo
izjemen razvoj obmejnega turizma ter
povečano število turistov v obmejnem prostoru.

Lokacija projekta »Kopalno jezero« je v
Občini Radlje ob Dravi v naselju Zg. Vižinga.
Parcelne številke so: 6/5, 6/8, 166/1 in 166/2
vse k.o. Zg. Vižinga.

VABILO

Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v četrtek, 11. aprila, ob 19. uri na predavanje z delavnico: »začetni
tečaj po sistemu Savinina joga obraza«.
Izvedeli boste, kako joga obraza vpliva na videz obraza in hkrati deluje kot stimulator žlez z notranjim
izločanjem. Ker je od hormonskega ravnovesja odvisno vse v telesu, posredno vplivamo tudi na zdravje in dobro počutje.
Drugi del delavnice bo namenjen predstavitvi nove alernativne metode zdravljenja in pomoči pri raznih obolenjih in težavah. Metoda je zelo učinkovita pri menopavznih vročinskih valovih, menstrualnih, želočnih, prebavnih, ledvičnih in drugih težavah (s kožo,
bolečinami v sklepih, hrbtenici, zaradi ﬁbromialgije, revme…) To je posebna masaža in stimulacija obraznih mišic in točk.
Udeležba je brezplačna. Delavnico vodi terapevtka in inštruktorica Anita Špringer

ČISTILNA AKCIJA - reka DRAVA v občini Radlje ob Dravi
Mikrolokacija kopalnega jezera
Primer glampinga
http://srecanja.wordpress.com:

TRIDNEVNO USPOSABLJANJE PROGRAMA MLADI V
AKCIJI, 3. – 5. APRIL 2013, KRANJ

Od 3. do 5. aprila 2013 sem se udeležila usposabljanja mladinske izmenjave: cirkus ali “cirkus”
programa Mladi v akciji. Poudarek je bil na mladinski izmenjavi kot orodju za proces učenja v
mladinskem delu. V različnih oblikah smo obdelali teme, ki sestavljajo celoten proces same
mladinske izmenjave, in se intenzivno ukvarjali z mladinskim delom na splošno. Kaj je mladinski delavec, učenje in lastni učni cilji, aktivnosti in proces učenja, metode za podporo učnemu
procesu, pa tudi konkretno ﬁnance izmenjave in spremembe, ki si jih želimo za naše organizacije in kako se jih bomo lotili, so bile teme usposabljanja, kar pa še zdaleč ni vse, kar smo
počeli. Oblike dela, ki sta jih za nas pripravila super trenerja Alenka Oblak in Sašo Kronegger in
aktivna participacija vseh udeležencev, so ustvarile kreativno delovno ozračje, ki je bilo bistvo
teh naših skupnih treh dni. Tudi gostja iz nacionalne agencije zavoda Movit, Mojca Kambič, in
direktor Janez Škulj, sta pustila močan pečat.
Trije dnevi so hitro minili in domov sem odšla z glavo polno novih vtisov, idej, elana in
poznanstev, ki me bodo še dolgo spremljali na moji poti.
Dominika Karlatec
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

To soboto, 13. aprila 2013, bo od 9. ure dalje potekala čistilna akcija Drave v občini Radlje ob Dravi. RAZPORED in
LOKACIJE: vsa društva naj bodo na svojih lokacijah med 8.30 in 9.00! - HE Vuhred proti naselju Vas (nasproti gramozne
jame, brežina pri elektrarni) – Društvo podeželske mladine Dravska dolina in Marenberški mladinski lokalni svet Vuhred skupaj z izlivom Vuhreščice in Dobrava – Čolnarsko društvo Skala in PGD Vuhred - Dobrava skupaj z vodno učno
potjo – KŠTD Dobrava
- Ribnik Reš do vključno začetka nove kolesarske poti v Zg. Vižingi – LUDO društvo
POMEMBNO OBVESTILO: Tiste na čolnih prosimo, da si priskrbite svoj rešilni jopič. Za vsak slučaj pa nam bo DEM Maribor dal na posojo cca. 15 rešilnih jopičev. Vsi ostali, prosim, poskrbite za topla oblačila in primerno visoko pohodniško
obutev.
Vse potrebno (sendviči, pijača, rokavice in vrečke) bomo razdelili med 8.30 in 9.00 na dodeljenih lokacijah.
Poleg vseh potrjenih udeležencev ste vabljeni tudi vsi ostali v čim večjem številu, saj lahko skupaj dosežemo več!
Predsednik Marenberškega mladinskega lokalnega sveta
Edi Korat

ČISTILNA
AKCIJA 2013
V soboto, 13. aprila 2013, s pričetkom ob 9. uri, bo v Občini Radlje ob Dravi potekala čistilna akcija. Za vse tiste, ki ste se odzvali na povabilo
k sodelovanju pri čistilni akciji, objavljamo lokacije čiščenja ter seznam in kontakt koordinatorjev za posamezna društva.

KOORDINATOR za društva

LOKACIJA ČIŠČENJA

KONTAKT

EDI KORAT (Ludo društvo, PGD Vuhred, ŠD Vas, DPM, MMLS, RD
Radlje)

Od HE Vuhred do Reša

031 648 179

VOJKO GMAJNER (DPM Radlje + KS Radlje)

Dobijo se pri spomeniku in se bodo pridružili
županu (obrežje Drave in potokov)

070 820 288

DOMINIKA KARLATEC (MKC)

Okolica MKC-ja in center Radelj

041 790 522

ŠTEFKA RAVNJAK (Društvo kmetic in Gobarstvo društvo Sivka)

Št. Janž Območje med Gozdno učno potjo in
Kapunarjem

040 790 522

ALOJZ VARŠNIK (MDI »Drava«)

Pehar –Župank, pod Perkolico

041 332 928

EVALD LAMPREHT (Planinsko društvo Radlje)

Ob poti E6 (pot stari grad proti Vuhredu)

031 760 350

RESNIK (KS Remšnik, ŠD Remšnik, KD Remšnik)

Bajs, Koležnik, Radelca, lovska koča

041 324 062

SKRALOVNIK ANA (PK Martinček)

Kalvarija

040 711 656

DAVID DI DAVIDE (Konjeniško in kinološko društvo Radlje)

Okrog Jurača

051 873 931

ANTON ŠARMAN (Društvo Oldtimer)

Okrog Jurača

041 629 507

LUKA KRESNIK (TD Radlje)

Park ob Dvorcu

041 428 463

SUŠNIK IVAN (KS Sv. Trije Kralji, Strelci z možnarji,LD Radlje)

Sv. Trije Kralji

041 418 045

IVAN PEČOVNIK (KŠTD Dobrava)

Vodna učna pot Dobrava

041 330 090

DRAGOTIN VAIS (Turistično društvo Vuhred Lovska družina Orlica)

Orlica, Planina, Sv. Anton, Sv. Vid, del Vuhreda

041 458 710

FRIDA MRAVLJAK (KS Vuhred + ŠD Vuhred)

Vuhred center, igrišče do Polnerjevega brega

040 990 144

Občina Radlje od 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.

