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

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV  
Občina Radlje ob Dravi na podlagi 1. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS,  štev. 77/2007-UPB, 56/2008, 
94/2009, 4/2010, 20/2011, 100/2011) objavlja JAVNI RAZPIS za zbiranje 
vlog za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2015.
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 

RADLJE OB DRAVI, najkasneje do 6. maja 2015. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v prostorih Občine.
Razpis je objavljen na spletni strani Občine Radlje ob Dravi, http://www.
radlje.si/razpisi_in_natecaji/1594.

Občina Radlje ob Dravi

SANACIJA OGRAJE

Občina Radlje ob Dravi je ob koncu marca pristopila k sanaciji ograje na 
Mariborski cesti 46 v Radljah. Dela izvaja Režijski obrat Občine Radlje 
ob Dravi. Vsem uporabnikom pločnika se zahvaljujemo za razumevanje.  

Občina Radlje ob Dravi 

POTEPANJA PO E-7      

Jeruzalem, Klumpa, Kanarski otoki, Cicelj, Vahta, Črno morje, Kobarid, 
Veliko Globoko … ne, to niso šifre ali vojaške skrivnosti, so le točke na 
Evropski pešpoti E-7. 
Proste pomladne dni smo izkoristili za naša potepanja po različnih 
odsekih Evropske pešpoti 7, ki je dolga preko 5000 km. Evropo preči 
v smeri zahod–vzhod, s pričetkom na Kanarskih otokih, nadaljuje pot 
preko Portugalske, Španije, Andore, Francije, Italije, Slovenije ter preko 
Madžarske, Srbije, v Romuniji pa doseže Črno morje. V Slovenijo vstopi 
v bližini Kobarida, jo sprva reže v smeri proti vzhodu, preko Porezna, 
nadaljuje južno od Ljubljane do Gorjancev ter se obrne proti severu 
preko Obsotelja, Donačke gore, Haloz, Moravskih toplic do Hodoša – v 
skupni dolžini 600 km. 
Planinci PD Radlje smo je v zadnjih letih v posameznih etapah prehodili 
že čez 400 km – ni malo, a ne? Ampak brez našega vodnika Ludvika to ne 
bi bilo izvedljivo! Tako smo se v marcu pod njegovo komando potepali 
po ljutomerskih in jeruzalemskih vinogradih, na velikonočni ponedeljek 
pa zarajžali na Dolenjsko, kjer smo ob reki Krki vse do Žužemberka 
spoznavali lepote tega dela dežele in prijaznost njenih ljudi. 

Planinsko društvo Radlje ob Dravi 

VABILO
Športno društvo Vuhred v soboto,  25. 4. 2015, prireja kolesarsko 
srečanje. Zbor kolesarjev bo ob 10. uri na igrišču Športnega društva 
Vuhred. Trasa bo potekala od pokopališča Vuhred, mimo kmetije Kavc, 
do kmetije Mrak in nazaj v Vuhred. Vabljeni vsi ljubitelji kolesarjenja.

 Športno društvo Vuhred – kolesarska sekcija

VABILO
V četrtek, 23. 4. 2015, ob 16. uri vabimo vse ljubitelje šahovske igre v 
okrepčevalnico Ribničan v Radljah ob Dravi na redno mesečno srečanje 
in uporabo šahovske ure. Prav tako ste vabljeni na prvomajski šahovski 
turnir dvojic, ki bo v soboto, 25. 4. 2015, ob 13. uri na isti lokaciji.

Šahovsko društvo Radlje

KRAJEVNA SKUPNOST 
RADLJE OB DRAVI PRAZNUJE
Petek, 24. april 2015, ob 16. uri: Postavitev majskega drevesa; pri 
bencinskem servisu.
Ponedeljek, 27. april 2015, ob 10. uri: Počastitev dneva upora proti 
okupatorju in 70-letnice zmage nad fašizmom; Župank na Radljami.
Četrtek, 30. april 2015, ob 17. uri: Odprtje igrišča Javornik na Partizanski 
ulici.
Četrtek, 30. april 2015, ob 20. uri: Kresovanje na Dobravi.
Petek, 1. maj 2015, ob 8.30: 5. Prvomajski Cross country na Župank; start 
na Športnem stadionu.
Petek, 1. maj 2015, ob 10. uri: Praznovanje krajevnega praznika na 
Županku; Župank na Radljami.

VABILO 
Vabljeni v četrtek, 23. 4. 2015, ob 19. uri v  Knjižnico Radlje na zaključek 
bralne značke za odrasle »Korošci pa bukve beremo«. Zaključna prire-
ditev s podelitvijo nagrad vsem sodelujočim pri bralni znački za odrasle 
to sezono bo potekala prav na svetovni dan knjige in avtorskih pravic. 
Za glavno nagrado in spodbudo k branju se bomo srečali z Aleksandro 
Kocmut. Njen roman Trije razlogi smo prebirali v letošnji sezoni bralne 
značke. Aleksandra Kocmut je slovenska pesnica, pisateljica, urednica 
in prevajalka. Živi in dela na Prevaljah. Piše za otroke in odrasle. Poezijo 
in prozo objavlja tudi v različnih literarnih revijah in zbornikih ter drugi 
periodiki. Piše tudi literarne recenzije. Na srečanju nam bo predstavila 
svoje navdihe za pestro besedno ustvarjanje.



PROJEKT ZAGOVORNIK – 
GLAS OTROKA
V mesecu marcu 2015 je CSD 
Radlje ob Dravi v sodelovanju 
s koordinatorko za obravna-
vo nasilja v družini organiziral 
predstavitev projekta ZAGO-
VORNIK – GLAS OTROKA. Osrednja gostja srečanja je bila območna 
koordinatorica, ga. TATJANA MUŠIČ. Ta projekt deluje v okviru Varuha 
človekovih pravic in je namenjen zagovorništvu otrok. 
Zagovornik je oseba, ki lahko otroku pomaga, da je slišan, zagotavlja 
možnosti aktivnega sodelovanja otroka pri odločanju o njegovi usodi, 
ga seznanja z vsemi informacijami, njegovimi možnostmi in izbirami. 
Zagovornik prepoznava in skrbi za upoštevanje otrokovega mnenja, 
skrbi, da so varovane koristi otoka v vseh postopkih in situacijah, ki 
ga zadevajo, in ne nazadnje zastopa otroka samega. Pri tem sodeluje z 
območnim koordinatorjem, institucijami in starši. 
Predstavitve tega projekta so se udeležili predstavniki osnovnih šol, 
vrtcev, centrov za socialno delo Koroške regije, policije in zdravstva. 
Prisotni sta bili tudi zagovornici, ki sta srečanje obogatili s svojimi iz-
kušnjami v vlogi zagovornika otrok, ki jo opravljata prostovoljno. Gospa 
Mušič je ob koncu srečanja povabila vse sodelujoče, da se kot prosto-
voljci tudi sami aktivno vključijo v ta projekt. Dodatne informacije o 
navedenem projektu si lahko vsakdo prebere na spletni strani Varuha 
človekovih pravic.

CSD Radlje ob Dravi

TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD

MIRKO ZUPANČIČ, DOBITNIK PRIZNANJA ZA RAZVOJ IN USPEHE V ŽENSKEM NOGOMETU
Dobitnik priznanja Mirko Zupančič je 30. marca 2015 v Pobegih pri Kopru na skupščini Zveze nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS) 
prejel plaketo. Plaketo je prejel na predlog ZNTS za razvoj ženskega nogometa na Koroškem in na podlagi 12-letnega dela v ženskem 
nogometu. Z ženskim nogometnim klubom ŽNK Slovenj Gradec je trikrat postal podprvak Slovenije in dvakrat finalist pokala Slovenije. 
V kategoriji U 17 pa je v dvoranskem nogometu osvojil naslov državnih prvakinj leta 2008.

Športna zveza Radlje ob Dravi, Bojan Kus

VZHODNA LIGA RADLJE OB 
DRAVI 2015 V ORGANIZACIJI 
PLEZALNEGA KLUBA MARTINČEK
Vzhodna liga je prven-
stvo v športnem ple-
zanju, ki je namenjeno 
mlajšim kategorijam. 
Cilj posameznih tekem 
je približati tekmo-
valno vzdušje mladim 
tekmovalcem, da bi kasneje lažje prešli na tekme državnega prvenstva. 

V letošnjem letu smo bili organizator tekme v Radljah ob Dravi že peto 
leto zapovrstjo. Na sami tekmi, ki se je odvijala v soboto, 28. 3. 2015, je 
sodelovalo več kot 30 članov Plezalnega kluba Martinček, tekmovanja 
pa se je udeležilo 216 tekmovalcev iz vzhodnega dela Slovenije. Skupno 
se je v Športni hiši zbralo več kot 500 obiskovalcev. Vzporedno s tekmo 
je bil pripravljen športni poligon za otroke, MKC Radlje ob Dravi pa nam 
je ponovno priskočil na pomoč z animacijo. Sodeč po besedah staršev, 
trenerjev, otrok in ostalih obiskovalcev, lahko tudi letos s ponosom za-
pišemo, da nam je s skupnimi močmi uspelo odlično izpeljati največji 
športni dogodek za otroke v občini Radlje ob Dravi. Vsem, ki ste kakor-
koli pripomogli pri izvedbi projekta, se najlepše zahvaljujemo, hkrati pa 
upamo, da se tudi naslednje leto srečamo pod radeljsko umetno ple-
zalno steno.

PK Martinček

Tudi letos je bil v organizaciji športnega društva Vas izveden tradicionalni 
velikonočni pohod.
Že kar nekaj let se tradicionalno zberemo zjutraj na velikonočni ponedeljek 
ter se odpravimo na pohod. Letošnji pohod, ki je potekal v ponedeljek, 6. 
4., smo začeli v Vuhredu, nadaljevali pa po planinski poti E6, v smeri cerkve 
Sv. Antona na Pohorju, kamor smo prispeli po slabih dveh urah hoje. Zado-
voljno smo ugotovili, da smo premagali več kot 500 m nadmorske višine. Po 
krajšem postanku in ogledu cerkve ter muzeja, kjer nas je za spremembo 
pozdravilo tudi sonce, smo se počasi spustili proti kmetiji Malej, kjer je več 
kot prijala topla malica. Ugotovili smo, da je bila udeležba na letošnjem tra-
dicionalnem pohodu rekordna, saj se je pohoda udeležilo 47 pohodnikov. 
Natančni merilci so namerili, da je pohod potekal dobrih 14 km, na cilj pa 
smo prispeli, s krajšimi vmesnimi postanki seveda, po dobrih šestih urah.

Predsednik ŠD Vas, Kumer Tomaž

DOBRŠKE GOSPODINJE NA 1. SREČANJU

VABILO 
JSKD Območna izpostava Radlje ob Dravi v sodelovanju z OŠ Radlje ob Dravi vas vabi na Srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov, ki bo v sredo 
22. aprila 2015 ob 17. uri v avli OŠ Radlje ob Dravi. Predstavilo se bo enajst zborov. 

Pa nam je uspelo … V nedeljo, 12. 4. 2015, smo se sestale dobrške gospo-
dinje; tako se imenuje novonastali aktiv žena znotraj KŠTD Dobrava. Ideja 
je resda sprva prišla z moške strani, a z željo, da se vsaj enkrat mesečno 
družimo, izmenjamo izkušnje, kakšno stvar izpeljemo skupaj, se morda 
celo predstavimo drugim, se je na uvodnem srečanju sestalo kar 13 žena. 
Izbrale smo vodjo Klavdijo Prohart in njeni namestnici Jožico Okrogelnik 
in Jelko Safran. Predlogov in idej za načrtno delo nikakor ni zmanjkalo! 
Z veliko mero pozitivne energije in voljo do sodelovanja smo sklenile, da 
se ponovno srečamo v soboto, 25. 4. 2015, ob 18. uri, ko bomo druž-
no pripravile visoko gredo in vanjo posadile prva zelišča. Ta gredica bo 

znamenje našega 
začetka, potrebo-
vala bo tudi nego in 
skrb. Enako bomo 
tudi same poskrbe-
le za vsa nadaljnja 
zanimiva, koristna 
in pestra druženja. 
Vabljeni kdaj tudi v 
našo družbo!

KŠTD Dobrava, Alenka Helbl


