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Novičke Občine Radlje ob Dravi
NAJMLAJŠI NA OBISKU V MUZEJU RADLJE
V torek, 28. maja, so otroci iz Vrtca
Radlje obiskali KPM Muzej Radlje
ob Dravi. Najmlajši obiskovalci so si
radovedno ogledali zbirko kladiv in
ostale razstavljene predmete. S seboj
so prinesli pozitivno otroško energijo,
ki je zajela prostore Dvorca in vsem
pričarala prisrčno doživetje.
Alenka Verdinek

VABILO

Vas in vaše prijatelje vabimo na otvoritev arheološke
razstave Kamni govorijo in vitrine meseca,
s katero bomo predstavili rimske najdbe odkrite ob
gradnji južne obvoznice, leta 2011 v Radljah ob Dravi.
Otvoritev razstave bo

v četrtek, 13. junija 2013, ob 13. uri,

v prostorih Muzeja Radlje ob Dravi v Dvorcu Radlje,
Rimska nagrobna plošča za Ganika iz Radelj,
Koroška cesta 68.
ki je datirana v 2. ali 3. stoletju po Kr.

Športno in Kulturno društvo Remšnik
vabita na kolesarsko prireditev

»od Erjavca do Landfrieda 2013«
Zaradi slabega vremena smo
prireditev prestavili

na soboto, 8. junija 2013.
Štart ob 9. uri zjutraj pri
Gostišču Erjavc na Vasi.
Predprijave na telefon 031 675 044
(Franc Kotnik) ali do 8.45 ure, na dan
prireditve.
Veselimo se kolesarskega druženja z
Vami.
SE VIDIMO!

Regijske kmečke igre

DPM Dravske doline vas vabi na 19. regijske kmečke igre za koroško regijo, ki bodo v
nedeljo, 16. junija 2013, ob 14. uri na Sv. Vidu pri igrišču.
Na tekmovanju se bodo med seboj pomerile šestčlanske ekipe društev podeželske
mladine Koroške, in sicer v naslednjih igrah: košnja, grabljenje, pobiranje krompirja,
prenašanje in razbijanje jajc ter igra presenečenja.
Program prireditve:
od 13. do 14. ure prihod in prijava ekip,
od 14. ure uradni del tekmovanja in kulturni program.
Hkrati bomo nekaj besed namenili tudi 20. obletnici DPM Dravske doline.
Po končanem uradnem delu sledi malica in razglasitev rezultatov ter zabava z ansamblom
Poskok!
VLJUDNO VABLJENI!

Janez Strmšnik, predsednik

DaljinskA kolesarskA
povezavA

Direkcija Republike Slovenije za ceste ima kot
upravljavka državnih cest glede na Zakon o
javnih cestah, v svojem programu tudi področje
zasnove, oblikovanja, gradnje in vzdrževanja
DRŽAVNEGA KOLESARSKEGA OMREŽJA.
To omrežje sestavljajo daljinske, glavne in
regionalne kolesarske povezave, ki zvezno in
enakomerno potekajo čez vso Slovenijo.
Direkcija Republike Slovenije za ceste je
naročila izdelavo projektne dokumentacije za
daljinsko kolesarsko povezavo DKP D3, MMP
Vič – Maribor, odsek Zg. Vižinga – Vuhred
(PGD in PZI). Osnova za izdelavo projektne
dokumentacije je bila projektna naloga in
projekt za izvedbo (PZI) daljinske kolesarske
povezave v dolžini cca. 6.316 km. Kolesarska
povezava je razdeljena na sedem pododsekov
in v pretežnem delu poteka ob levi brežini
reke Drave. Daljinske kolesarske povezave
omogočajo povezavo z omrežjem evropskih
kolesarskih smeri in tranzit preko Slovenije.

PROJEKT HIKING &
BIKING, REKREACIJA V
NARAVI, KOLESARJENJE IN
POHODNIŠTVO BREZ MEJA

Občina je z Regionalno razvojno agencijo za
Koroško RRA d.o.o. sodelovala v projektu
Hiking & Biking. Izdelan je bil zemljevid
Kolesarska karta za statistično regijo Koroška
in je dostopen na Javnem zavodu ŠKTM Radlje
ob Dravi.
Na spletni strani http://hiking-biking.
net/koroska.aspx, najdete informacije o
kolesarskih, pohodnih poti v naši regiji vključno
z zemljevidi. Med njimi boste našli tudi Vodno
učno pot Vuhred in Vodno učno pot Dobrava
ter Gozdno in zgodovinsko učno pot Stari grad.

KOLESARSKE POTI V DRAVSKI DOLINI

OPERACIJO DELNO FINANCIRA Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske
unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del
javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85% vseh potrjenih javnih upravičenih
izdatkov.
Projekt Kolesarske poti v Dravski dolini so skupaj, ki so prijavile Občina Radlje ob Dravi, kot
nosilka projekta in Občina Muta ter Občina Vuzenica, skupaj pridobile 550.000,00 EUR za
novo izgradnjo kolesarskih stez in posodobitve kolesarskih stez. Pogodba med ministrstvom
in Občino o sofinanciranju je bila podpisana v mesecu aprilu 2012.
Investicija predstavlja izgradnjo Kolesarske steze na območju Občin Radlje ob Dravi, Muta
in Vuzenica, in sicer:
• Ureditev kolesarske poti,
• novogradnja kolesarske poti, kjer le ta ne poteka po obstoječih prometni površini,
• postavitev usmerjevalnih in informacijskih tabel,
• ureditev postajališč (klopi, koši za odpadke),
• ureditev prometne signalizacije in opreme.
Za Občino Radlje ob Dravi projekt predstavlja: označitev kolesarske poti od Vodnega parka
Reš do Radelj ob Dravi, izgradnja nove kolesarske poti od Havaj preko Spodnje Vižinge, vse
do Vasi in Zg. Kozji Vrh. Operacija predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo, ki je v javnem
interesu in predstavlja nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno tehnično
– tehnološko funkcijo, z jasno opredeljenim ciljem: Kolesarske poti v Dravski dolini.
Projekt »Kolesarske
poti
po
Dravski
dolini« bo povezoval
turistične in lokalne
znamenitosti Pohorja
in
občin
Radlje
ob Dravi, Muta in
Vuzenica kot tudi
ostale
tematske
in
pohodniške
pešpoti, kolesarske
poti,
obmejne
panoramske poti in
lokalne znamenitosti
so v tesni povezanosti
s ponudbo aktivnosti
in doživetij narave
in nudijo kvalitetno
dopolnilno turistično
ponudbo
večjim
turističnim centrom.

Doživetje –
gorskega
kolesarjenja v mejni
regiji EibiswaldRadlje-Podvelka

OBČINA PRIJAZNA GORSKIM KOLESARJEM

Zavedamo se pomembnosti urejenega življenjskega prostora oz. pomembnosti
obstoječe infrastrukture za različne skupine uporabnikov. V ta namen želimo zagotoviti
urejene in označene kolesarske poti za gorske kolesarje. To pomeni, da bodo uporabniki
(sprehajalci, gorniki, pohodniki, tekači, hendikepirane osebe in gorski kolesarji) koristili
poti v določenih odsekih v sožitju in pod določenimi pravili, ki bodo veljala za vse,
izhajala pa bodo iz ciljev Planinske zveze Slovenije in Komisije za turno kolesarstvo.
Zagotoviti želimo uporabo narave vsem skupinam, ki vsaka po svoje koristi naravne
danosti, vendar v okviru določenih pravil in predvsem z neškodljivo rabo.

URBANI KOLESARSKI PARK RADLJE OB DRAVI

Občina Radlje ob Dravi je v začetku
letošnjega leta pristopila skupaj z
Občino Podvelka k projektu Doživetje
– gorskega kolesarjenja v mejni regiji
Eibiswald - Radlje - Podvelka (ErlebnisMountainbiken in der Grenzregion
Eibiswald - Radlje - Podvelka). Nosilec
projekta je Turistično društvo Sϋdliche
Weststeiermark
(Tourismusverband
Sϋdliche Weststeiermark), partnerja
projekta pa sta slovenski občini. Projekt
je financiran iz strani dežele Štajerske v
Avstriji (Das Land Steiermark).

Trajanje projekta:
od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014.

Občina Radlje ob Dravi je v letu 2012 pričela z investicijo Urbani kolesarski park Radlje
ob Dravi pri Osnovni šoli Radlje ob Dravi. Park je sestavljen iz različnih osnovnih
gradnikov kolesarjenja, kot so spretnostni poligon, »pumptrack« in »dirt jump«. Poleg
različnih gradnikov pa se bo park delil tudi glede na težavnostne stopnje.
V parku smo predvideli tri različne težavnostne stopnje in sicer začetno, srednje
zahtevno in zelo zahtevno stopnjo, ki so med seboj ločene v linijah, hkrati pa omogočajo
enostavno prehajanje iz ene na drugo linijo ter hitro in varno nadgrajevanje kolesarskih
spretnosti. Prav tako pa so tudi vsi elementi predvideni v konceptu kolesarskega parka
med seboj smiselno povezani ter omogočajo enostavno in varno prehajaje iz enega na
drugi objekt. Park bo v osnovi sestavljen iz zemeljskih in lesenih elementov.

DOWNHILL PROGA V OBČINI RADLJE OB DRAVI

Na skici je prikazana downhill proga, ki je posneta z GPS sistemom in vnesena v OPN
Občine Radlje ob Dravi.
Proga poteka od kmetije Pavli na Št. Janžu nad Radljami se nadaljuje med Perkolico
in Starim gradom in se konča v centru trga na parkirišču pri Mladinskem kulturnem
centru s Hotelom Radlje ob Dravi.

Cilji projekta:
• Ustvariti eno večjih regij gorskega
kolesarjenja na Štajerskem.
• Izdelava kolesarskih tur s startom v
Radljah in v Podvelki, vključno z GPS
odmero.
• Mreženje regij gorskega kolesarjenja in
skupna prijava.
• Mreženje
skupnosti
gorskega
kolesarjenja preko mej.
• Vzpostavitev slovenskih tur na
internetni strani.
• Prevod slovenskih tur v nemščino in
avstrijskih tur v slovenščino in povezave
na internetnih straneh med Slovenijo in
Avstrijo.
• V Avstriji bo obdelanih 17 tur, v Sloveniji
pa 20 tur za gorsko kolesarjenje, ki
bodo dostopne na pametnih telefonih
in prav tako jih bo možno natisniti iz
spletne strani.
• Krepitev turizma v mejni regiji.
• Okrepiti kupno moč regije.

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

POLETNE
DELAVNICE

MARENBERŠKI MKC RADLJE VABI

Začenjajo se poletne počitnice in mnogi
med vami potrebujete varstvo otroka. V
času od 26. junija 2013, do 31. avgusta
2013, organiziramo celodnevne otroške
delavnice v prostorih MKC-ja Radlje
(spodnji prostori bivšega hotela) za
otroke od 4. do 15. leta starosti.
Dnevno bomo otrokom nudili:
• malico, topel obrok (kosilo), pijačo in
sadje.
Starši boste pokrili del stroškov, kar znaša
7 € na dan na udeleženca. Če prijavite
hkrati dva otroka, plačate za drugega
samo 5 € . Izvajali bomo otrokom
primeren program: pohode, kreativne
delavnice, igranje družabnih iger, socialne
igre, športne igre, gledanje filmov in
risank, … Več informacij: 040 852 287
(Dominika) Vabimo vas, da poletne
počitnice preživite z nami.

PETEK, 7. JUNIJ 2013, OB 20. uri

Filmski večer – NE JOČI, PETER. "Ne joči, Peter" je slovenski vojni film, ki
govori o zadolžitvi dveh partizanskih minerjev, ki morata pripeljati tri vojne sirote iz
nevarnega območja, na varno osvobojeno ozemlje. »A, si ti tud notr padu?« Če si, se
nam pridruži na ogledu filma na platnu.

SOBOTA, 8. JUNIJ 2013, OB 19. uri

Še vedno vozim - vendar ne hodim. Inovativna interaktivna delavnica »Še
vedno vozim – vendar ne hodim« poteka na osnovi podajanja osebne izkušnje mladih
poškodovancev v prometnih nesrečah, ki skozi lastne izkušnje podajo neposredne
informacije o pomenu varne vožnje in upoštevanju cestnoprometnih predpisov.
Vabljeni!

SREDA, 12. JUNIJ 2013, OB 19.

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

PETEK, 14. JUNIJ 2013, OB 20.00

Filmski večer – Vestern film. Imate radi elemente vesterna? Oglejmo si skupaj
vestern film in obudimo spomin na stare, dobre kavbojske filme. Vabljeni!

Ekipa MKC Radlje

PRIJAVE na bogračijado
Vabimo vas, da se s svojo ekipo prijavite na Bogračijado.
Prijavljena ekipa naj obsega 3-5 članov. (Skupno bo največ 15 ekip).
Prijavnina je simbolična.
Pohitite, na voljo je še nekaj prostih mest!
Kuhalo se bo na drva, ki so všteta v prijavnino.
Na željo ekip lahko s seboj prinesete svoje gorilnike in plinsko jeklenko za
kuhanje na plin.

PRIJAVE: mkc.marenberski@gmail.com in 031-648-179 (Edi).
Ekipa MKC in MMLS

Vabimo vas na Interaktivno delavnico
»Še vedno vozim – vendar ne
hodim«
V soboto, 8. junija 2013,
ob 19. uri v MKC-ju Radlje.
INVALIDI ZA VEČJO PROMETNO VARNOST.

VSTOP PROST!

