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ČISTILNA AKCIJA 2018 ‒ 
OČISTIMO RADLJE OB DRAVI
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi in Občina 
Radlje ob Dravi vabita vse občanke in obča-
ne Radelj ob Dravi, da se pridružite ČISTILNI 
AKCIJI 2018, ki bo v soboto, 7. 4. 2018. 
V razpredelnici so društva in organizacije, 
ki so svojo prisotnost koordinatorju Čistil-
ne akcije 2018 potrdile do petka, 30. marca 
2018. Vsi tisti, ki ste člani društev in organi-
zacij, se boste čistilni akciji pridružili v okvi-
ru spodaj navedenih društev in organizacij. 
Vsi ostali, ki pa se bi želeli priključiti čistilni 
akciji in niste člani spodaj navedenih dru-
štev in organizacij, pa lahko pokličete ko-
ordinatorko Čistilne akcije 2018 Dominiko 
Karlatec na tel. št. 040 852 287 in se priklju-
čite spodaj navedenim društvom oziroma 
organizacijam. 
V soboto, 7. 4. 2018, ob 12. uri pa ste va-
bljeni k dvorcu Radlje ob Dravi, kjer bo 
Turistično društvo Radlje ob Dravi, skupaj 
z Občino Radlje ob Dravi, JZ ŠKTM Radlje 
ob Dravi in Osnovno šolo Radlje ob Dravi 
kot zaključek Čistilne akcije 2018 pripravi-
lo krajši kulturni program in tradicionalno 
zasadilo drevo. 
Vabljeni!

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

TRADICIONALNI 
VELIKONOČNI POHOD ŠD VAS
V prečudovitem prazničnem ponedeljku, 
smo se zbrali v centru Vasi in se odpravili 
»po stari cesti« na Remšnik. Konec vzpona 
je bil pri prijaznih domačinih Hubertu in 
Tatjani Kajzer ob kratkem počitku in kavici. 
Navzdol pa nas je pot vodila deloma sko-
zi gozd nazaj na Vas, kjer smo se z okusno 
enolončnico in palačinkami okrepčali pri 
prijaznem gostitelju g. Draganu v restavra-
ciji »BALKAN«. Pohoda se je udeležilo pre-
ko 30 pohodnikov, ki so si obljubili nasled-
nje snidenje na prvomajskem pohodu, ki je 
tudi že postal tradicija.

ŠD VAS

NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI

ZAP. ŠT. DRUŠTVO/INSTITUCIJA LOKACIJA ČIŠČENJA

1. OŠ Radlje ob Dravi okolica šole (po programu OŠ Radlje)
2. OŠ Vuhred okolica šole (po programu OŠ Vuhred)
3. Vrtec Radlje ob Dravi okolica vrtca
4. Vrtec Vuhred okolica vrtca, v sodelovanju z OŠ Vuhred 
5. ŠD VUHRED območje igrišča in okolica cerkve
6. KŠTD Dobrava okolica vaškega doma, igrišče in vodna učna pot

7. MMLS leva in desna stran obvoznice, skupaj z LUDO 
društvom

8. KTD Havaji Vuhred � krožno križišče, obrtna cona in gozd ob 
igrišču skupaj z okolico igrišča

9. ŠD Havaji Vuhred � krožno križišče, obrtna cona in gozd ob 
igrišču skupaj z okolico igrišča

10. ČD SKALA VUHRED levi in desni breg Drave (Vuhred�Virtnik)
11. KS VUHRED Vuhred 
12. TD Vuhred okolica turističnega doma, Vuhred in obrežje Drave

13. LD ORLICA VUHRED Sp. Orlica, Planina, Sv. Anton, Sv. Vid, Vuhred, pešpot 
E6

14. DRUŠTVO OLDTIMER RADLJE Stari grad do kmetij Pavli in Ižek ter Župank
15. MDI Drava Radlje Starka�Župank

16. DRUŠTVO STRELCEV Z 
MOŽNARJI Sv. Trije kralji, prelaz Radelj in do lovske koče

17. LD RADLJE OB DRAVI planinska pot�Navšnikove koče�Pernatove 
ravni�koče

18. PD Radlje ob Dravi od Pavlija do Kapunara

19. DRUŠTVO KMETIC DRAVSKA 
DOLINA gozdna učna pot Stari grad, PavliHajncŽohar

20. ČEBELARSKO DRUŠTVO 
RADLJE OB DRAVI Čebelarska pot 

21. ŠD Sv. Anton na Pohorju okolica šole in sp. del Sv. Antona

22. RD Radlje ob Dravi Ribnik Reš z okolico, Radeljski potok, reka Drava 
(čolni)

23. TD Radlje ob Dravi okolica Dvorca
24. ŠD Vas vaški potok do Erjavca
25. PGD Vuhred obrežje Drave in okolica gasilskega doma � vlečnice
26. DU Radlje ob Dravi Žohar � prelaz Radelj

27. PK Martinček člani se bodo pridružili drugim društvom oziroma 
organizacijam

28. Vaška skupnost Zgornja 
Vižinga Zg. Vižinga�Reš

29. LUDO društvo leva in desna stran obvoznice
30. KTD Sv. Anton Sv. Anton

31. KŠTD Remšnik Remšnik � lovska koča, Brezno, Vas, Radelca

32. ŽOK Radlje ob Dravi urejanje odbojkarskega igrišča na mivki in okolice

33. Taborniki Rod srebrna reka okolica igrišča Dobrave s travnikom

34. Društvo Ajda Koroška Stari grad do kmetij Pavli in Ižek ter Župank

35. LD Remšnik Remšnik � lovska koča
36. DU Remšnik Remšnik, igrišče Remšnik

37. ŠD Marenberg okolica fitnesa 

38. Konjeniško � kinološko 
društvo Radlje ob Dravi Dobrava, prostori društva

39. Ekipa Alana Bukovnika ob obvoznici, po polju in po gozdu do gramoznice

40. PGD Radlje ob Dravi odvoz, pomoč

41. JP KIČ Radlje ob Dravi odvoz, sortiranje, pobiranje

42. JZ ŠKTM Radlje ob Dravi koordinacija čistilne akcije, okolica hostla  
in mladinskega centra



PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNE  
ZVEZE RADLJE OB DRAVI
Športna zveza Radlje ob Dravi je prvič v letu 2005 vsem klubom, špor-
tnim društvom in športni javnosti občine Radlje ob Dravi, na podlagi 
sprejetega pravilnika, razpisala JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
ŠPORTNE ZVEZE RADLJE OB DRAVI z namenom popularizacije športne 
dejavnosti ter z namenom nagrajevanja naporov in dosežkov društev, 
klubov in posameznikov. V letu 2018 je bil objavljen javni razpis za nomi-
nacijo športnika leta, športnice leta, invalida športnika leta, najperspek-
tivnejšega športnika in športnice leta in športne ekipe leta, uspešnega 
športnega društva in zasluženega športnega delavca na področju športa 
v letu 2017.
Športna zveza Radlje je v soboto, 24. marca 2018, že trinajstič organizirali 
prireditev ŠPORTNIKI LETA V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2017.
V prostorih Bowling centra Bajta v Radljah ob Dravi, je najprej izpeljala 
17. skupščino zveze.
Po skupščini se je odvijala prireditev na kateri je program vodil modera-
tor Tomaž KUMER, popestrili pa so ga profesorji Glasbene šole Radlje ob 
Dravi. Letošnji nagrajenci po kategorijah so bili:
• Najperspektivnejša športnica leta – Lucija Potnik – KŠTD Dobrava – 

atletika – Koroški atletski klub Radlje.
• Športna ekipa leta – ženska kegljaška ekipa REMOPLAST, Kegljaški 

klub Radlje.
• Zaslužen športni delavec na področju športa – Drago Mravljak – 

Športno društvo Vuhred.
• Športnica leta – Maša Krevh – kegljanje – Kegljaški klub Radlje.
• Vsi nagrajenci so prejeli plakete in priznanja iz rok predsednika 

Športne zveze Radlje ob Dravi, g. Jožeta Vertovška.

Športna zveza Radlje ob Dravi je ponosna, da imamo v občini Radlje ob 
Dravi uspešne športnice in športnike. Društva in klubi tako dokazujejo, da 
se da s trdim in strokovnim delom kljub majhnosti dosegati velike uspe-
he. Vsem nagrajencem iskreno ČESTITAMO!

Športna zveza Radlje ob Dravi

SREČANJE ČLANOV 
KORONARNEGA KLUBA 
DRAVSKE DOLINE
Kot številna druga društva se je v tem mesecu sestal tudi Koronarni klub 
Dravske doline. Od skupaj 143 članov se nas je kar 91 udeležilo zbora 
članov, ki je potekal letos pri Erjavcu. Kot običajno se je nekaj članov, 
letos 32, zbralo na Vasi in peš krenilo proti mestu občnega zbora, saj to 
počnemo vsako leto in s tem združimo prijetno s koristnim.
Po pregledu dela v preteklem in sprejemu programskih usmeritev v leto-
šnjem letu smo se člani kluba skupaj z županom občine Radlje poveselili 
ob prijetni glasbi in klepetu.
Med programskimi usmeritvami za letošnje leto namenjamo največ po-
zornosti DNEVU DOŽIVETIJ – 21. aprila na Remšniku. Prireditev, ki prika-
zuje vso dejavnost Koronarnega kluba, je namenjena  predvsem kraja-
nom Remšnika in okolice, s čimer želimo popularizirati svojo dejavnost, 
ki nas vodi k pozitivnim spremembam življenjskega sloga.

Koronarni klub Dravske doline, Marjan Ternik

KEGLJAČICAM EKIPE REMOPLAST RADLJE  
USPEL PREBOJ MED SLOVENSKO ELITO
Končala se je državna liga v kegljanju, za ekipi iz KEGLJAŠKEGA KLUBA 
RADLJE zelo uspešno, saj sta tako ženska kot moška ekipa, ki sta v sezo-
ni 2017/2018 kegljali v 1B slovenski ligi, dosegli zastavljena cilja.
Ženska ekipa REMOPLAST RADLJE se je že v predzadnjem kolu teoretič-
no uvrstila v 1A slovensko ligo in v zadnjem kolu 24.3.2018 na doma-
čem kegljišču uvrstitev na prvo mesto samo še potrdila, saj je gostujočo 
ekipo iz IZOLE premagala z rezultatom 8:0.
Za uvrstitev v 1A slovensko ligo so bile kegljačice nagrajene še s strani 
Športne zveze Radlje, saj so zasluženo dobile priznanje za najboljšo 
športno ekipo leta 2017, njihova kegljačica Maša Krevh pa za najboljšo 
športnico leta 2017 v občini Radlje ob Dravi.
Ženska kegljaška ekipa REMOPLAST RADLJE je mlada ekipa, ki se je 
zbrala šele z odprtjem štiristeznega kegljišča v Radljah ob Dravi in ji 
je v zelo kratkem času uspel preboj med slovensko elito, zato si vse 
kegljačiče, ki so kadarkoli nastopile v tej ekipi, zaslužijo vse pohvale in 
čestitke. So dokaz, da se s trdno voljo, ljubeznijo do športa in medse-
bojnim razumevanjem, da dosegati izvrstne rezultate. So tudi ekipa, ki 
ji je po dolgem času izmed  številnih koroških klubov, uspel preboj v 1A 
slovensko ligo.  
Čestitke pa zaslužijo tudi vsi kegljači moške ekipe PERGOLA HIŠE RA-
DLJE, ki so se v sezoni 2017/2018, uspeli obdržati v 1B slovenski ligi. S 
tem je tudi moška ekipa Kegljaškega kluba Radlje dosegla zastavljen cilj.
Obema ekipoma želimo uspešne nastope v naslednji sezoni in čim več 
podrtih kegljev.

Kegljaški klub Radlje


