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JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA 
OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA 
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvo-
ja kmetijstva in podeželja v občini Radlje ob Dravi za programsko 
obdobje 2015–2020 (MUV, št. 20/2015) in Odloka o proračunu 
Občine Radlje ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 3/2019) smo ob-
javili Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbu-
janje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radlje ob Dravi za 
leto 2019.

Rok za oddajo vlog je 20. 5. 2019.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine 
www.obcina-radlje.si 

Občina Radlje ob Dravi

NOV NAČIN NAROČANJA VOZILA ZA PREVOZ 
ZA STAREJŠE OBČANE
V okviru projekta Starosti prijazna občina izvajamo tudi  
brezplačne prevoze za starejše občane občine Radlje ob Dravi. 
Z mesecem majem se spreminja postopek najema vozila.

KAKO NAROČITI PREVOZ?
Starejši občan/-ka občine Radlje ob Dravi pokliče na telefonsko 
številko Občine Radlje ob Dravi 88 79 630 in pove, kdaj in kam 
potrebuje prevoz.

Odgovorna oseba na občini bo preverila razpoložljivost vozila, 
kontaktirala šoferja prostovoljca in uredila prevoz starejše osebe.  

                     Občina Radlje ob Dravi 

PREDSTAVITEV NA TURISTIČNI TRŽNICI
V šolskem letu 2018/19 je bil v sodelovanju z Zavodom RS za 
šolstvo razpisan 33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava 
na temo TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA. Na OŠ Radlje 
ob Dravi se festivala udeležujemo že nekaj let.  

Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo turistične naloge na 
razpisano temo, osredotočeno na oblikovanje turističnega izdel-
ka in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici.

Tako smo se v  torek, 9. 4. 2019, z učenci turističnega krožka 
odpravili v Velenje v Mercator center na predstavitev letošnje 
turistične teme. Predstavili smo se s programom Hmeljarska 
zgodba, v kateri je bil skozi zgodbo predstavljen naš turistični 
spominek.

Učenci, ki so sodelovali na turistični tržnici, so bili devetošolci 
Ajda Kamenik, Enja Potnik, Maroš Košir Novak, Alina Mrak in 
Špela Tertinek ter šestošolke Lara Peruš, Evita Martini, Julija 
Koležnik, Neja Potnik in Nuša Auberšek. Za predstavitev smo 
prejeli zlato in srebrno priznanje!

OŠ Radlje ob Dravi

DAN ZEMLJE
Zemlja je naš planet, zame je ona celi svet. 
Ni konca ji nikjer, pa lahko greš v katerokoli smer.
Včasih kar pozabimo, kako ti škodujemo. 
Zelena barva izginja, modra prav tako,
siva jo preganja, vse je žalostno.
Čeprav te onesnažujemo, te še vedno potrebujemo.
Ti si vse, kar imamo, zato te radi objamemo. 
                                        (učenka Nuša Znajden, 5. a)

Pesem je ena od izbranih pesmi, ki so jih pisali petošolci ob 
dnevu Zemlje. 22. 4. 2019 smo po vsem svetu obeležili dan Zem-
lje, ki je letos posvečen zaščiti ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst. Tudi na naši šoli smo veliko pozornosti namenili Zemlji. V 
šolskem sadovnjaku smo v četrtek, 25. 4. 2019, pripravili kratek 
program in nato s člani Turističnega društva Radlje posadili še 
eno sadno drevo. To tradicijo ohranjamo že enajsto leto. Peto-
šolci pa so v avli šole pripravili tudi tematsko razstavo.
Naš planet nam daje vse za življenje, omogoča bivanje v svojem 
okolju in del njega smo vsa živa bitja. Ravno zato je izredno 
pomembno, da razvijamo pravilen odnos do Zemlje, se naučimo 
ločevanja in odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja s pitno 
vodo in energijo, z živalmi in rastlinami, s katerimi si delimo ta 
planet.
  
Učiteljice 5. razredov  

 



13. MEDNARODNI FESTIVAL 
»Igraj se z mano« 
7. junija 2019 se bo v Radljah ob Dravi med 9.00 in 14.00 odvil 13. 
mednarodni festival »Igraj se z mano«. 
Dogodek krepi skupno skrb in odgovornost vseh udeležencev, 
ki s svojimi aktivnostmi spodbujajo socialno integracijo med 
otroki, mladostniki, odraslimi osebami s posebnimi potrebami 
in večinsko populacijo vseh generacij. Festival je tudi odlična 
priložnost, da se spletejo vezi me vsemi sodelujočimi. Festival bo 
potekal na štirih lokacijah po Sloveniji, in sicer v Semiču, Krškem, 
Ljubljani in v Radljah ob Dravi.
13. mednarodni festival »Igraj se z mano« v Radljah ob Dravi 
poteka v okviru JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, Občine Radlje ob Dravi, 
Centra Janeza Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije, 
dejavnosti pa zaobjemajo tako veliko število sodelujočih šol, 
zavodov, nevladnih organizacij, posameznikov kot tudi vseh 
ostalih ljudi, ki so naključni obiskovalci posameznega dogodka. 
Vse delavnice so brezplačne. 
Vabljeni!

Dominika Karlatec, koordinatorica 13. mednarodnega festivala 
"Igraj se z mano" za Koroško-Celjsko regijo

 

IZREDEN USPEH IGRALCEV NTK VUHRED NA 
DRŽAVNEM PRVENSTVU RS ZA VETERANE IN 
REKREATIVCE V KIDRIČEVEM
V Kidričevem se je 13. 4. 2019 odvijalo državno prvenstvo, na 
katerem je sodelovalo 158 igralcev iz cele Slovenije.

Rajko Veronik in Sašo Lipuš sta v kategoriji dvojic 50–60 let 
osvojila tretje mesto. Doris Lesnik je z Matejem Voduškom iz 
Celja osvojila v kategoriji mešanih dvojic prvo mesto. Marjan 
Repnik je v kategoriji 60–65 let osvojil 4. mesto, Jože Kosec pa je 
v kategoriji 70–75 let osvojil prvo mesto v tolažilni skupini.

Podeljeni so bili tudi pokali in priznanja za dosežene rezultate 
na računalniški lestvici RS za sezono 2018/2019 (odigranih je 
bilo sedem turnijev širom Slovenije). Rajko Veronik je postal 
absolutni prvak RS v kategoriji 50–60. Doris Lesnik je osvojila 
drugo mesto v kategoriji žensk do 50 let. Marjan Repnik pa je v 
kategorij 60–65 let osvojil 4. mesto.

PLANINSKA POT: VUHRED–JANŽEVSKI 
VRH–LEHEN
PD Radlje in njegovi markacisti so si to leto zadali nalogo, da 
obnovijo in opremijo eno svojo pot z novimi smernimi tablami. 
Odločili smo se, da posodobimo pot Vuhred–Janževski vrh–
Lehen. S to potjo je bilo največ dela, saj smo jo morali na izhodišču 
v Lehnu prestaviti. Pot preko dvorišča kmetije smo prestavili 
na traso, ki gre desno od kmetije Velkar po gozdu. V soglasju z 
lastnikom smo določili potek nove poti in takoj pričeli z delom. 
Zaradi strmine je bilo treba izdelati kar precej stopnic, novih 
ramp, prekopati celoten novi del poti, odstraniti veje in podrast. 
Pot smo nato označili z novimi markacijami na celotni trasi. 
Postavili smo nove kovinske stebre z novimi smernimi tablami. 
Tako smo postavili sedem kovinskih stebrov in privijačili 16 novih 
smernih tabel. Zahvala gre našim vrlim markacistom, ki so s svojo 
prizadevnostjo uspeli pot urediti v slabih 120 urah.
Sama pot je izredno razgledna in ni zahtevna. Tako iz Vuhreda ali 
iz Lehna je začetek poti bolj strm, vendar pot do vrha premagamo 
v pičli uri in pol, nato se pot zravna in jo zlahka prehodimo in 
vmes uživamo v prelepih razgledih na vrhove, zaselke in kmetije 
kot tudi na naše lepotice Peco, Uršljo, Olševo, Obir, Golico … 
Pot se vije med lepo urejenimi kmetijami po Janževskem vrhu, 
kjer lahko mirno potrkamo na kakšna vrata in zagotovo se bodo 
odprla.

Znamenitost na poti je cerkev sv. Janeza na Janževskem vrhu, 
v okolici cerkve lahko obnovimo moč na energijskih točkah, se 
vpišemo v vpisno knjigo, ki se nahaja na fasadi lovskega doma, 
in v miru uživamo v prelepih razgledih, preden nadaljujemo pot.
Celotno pot prehodimo v 4 urah in 30 minutah. Pot je dolga 
10.511 m, na njej je 580 m vzpona iz Vuhreda ter 480 m spusta 
v Lehen. 

Na delu naše poti vsako leto meseca novembra poteka prireditev 
6 ur Barnika – to je začetek poti iz Vuhreda, ki se ga udeleži vsako 
leto več tekmovalcev. Že nekaj tekmovalcem je uspelo izvesti 10 
vzponov in spustov v 6 urah. 

Sedaj pa vabimo planince in ostale pohodnike, da pot pridno 
obiskujejo, jo čuvajo in morebitne poškodbe tudi sporočijo na 
Planinsko društvo Radlje.

Simona Hlade Mavc, vodja markacijskega odseka PD Radlje
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