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Zaključek projekta - 
Vsakdanje žiVljenje 
breZ oVir – Za socialno 
Vključenost inValidoV
Od četrtka, 21. 2. 2013,  do nedelje, 24. 2. 
2013, se je v Radljah ob Dravi odvijal projekt 
Vsakdanje življenje brez ovir – za socialno 
vključenost invalidov. Poleg Občine Radlje 
ob Dravi so v projektu sodelovale tudi 
občine Biograd na moru, Grosradl in Ribnica 
na Pohorju.
Pri projektu so odigrala pomembno vlogo 
društva iz vseh treh držav. Sodelujočih 
društev  je bilo pet (Občina Radlje ob Dravi: 
Konjeniško in kinološko društvo Radlje 
ob Dravi, Medobčinsko društvo invalidov 
Drava, ki pokriva tudi Občino Ribnico na 
Pohorju; Grad Biograd: Neformalna skupina 
radnih invalida Biograd na moru, Udruga 
konjički klub Vencelj; Gemeinde Grossradl: 
Kriegsopfer und Behiendertenveband 
Steiermark KOBV OG Eibiswald u. St. 
Martin I. S.) Strokovno tehnični povezovalec 

sMučiŠče bela 
snežinka je ožiVelo
Kdor čaka, tudi dočaka. Ob nekoliko 
obilnejšem sneženju v prvi polovici 
februarja smo s prizadevno ekipo intenzivno  
pripravljali smučišče Bela snežinka v 
Vuhredu tako, da je 15. februarja ob velikem 
navdušenju domačinov pričelo obratovati. 
Nekaj tehničnih težav na začetku, potem pa 
je steklo. Smučišče od tega dne vsakodnevno 
obratuje, posebej pa se ob tem veselijo 
osnovnošolci in dijaki, ki jim je Občina Radlje 
ob Dravi v času zimskih počitnic omogočila 
petdnevno brezplačno smučanje. Odzvala 
se je tudi Krajevna skupnost Vuhred in 
jim zagotovila podaljšanje brezplačnega 
smučanja še za dva dni.
V desetih dneh je na tem smučišču smučalo 
nad 370 smučarjev, od tega okoli 250 otrok.
S smuko bomo nadaljevali, dokler bodo 
snežne razmere to dopuščale.

Milan Šarman, jZ ŠktM radlje ob dravi 

Novičke Občine Radlje ob Dravi

Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v četrtek, 28. 02. 2013, ob 18. uri na potopisno 
predavanje: »ekskluZiVno iZ puŠčaVe - s kolesoM po oManu«, ki nam ga bo 

predstavil avanturistični kolesar Simon Eržen.
Raznolika pokrajina kot so visoke gore, peščena in kamnita puščava, kristalno morje, raznovrstna hrana in izjemno 

gostoljubni domačini zaznamujejo Oman, državo na rtu arabskega polotoka. Kolesarska pot v dolžini 1200 km, 
od glavnega mesta Muscat po severni obali skozi puščavo vse do Salalaha na jugu, je bila polna presenetljivih 

dogodivščin, ki jih bo popotnik z veseljem podoživel z nami. 
Pridružite se nam.

Vabilo
Ob počastitvi mednarodnega 

dneva žena vas vabimo na 
prireditev, ki bo v 

četrtek, 7. marca 2013, ob 17.00 v 
Športni hiši Radlje ob Dravi. Zabavali nas 

bodo harmonikarji in Orkester 
Jureta Vučiča. V programu 

sodelujejo učenci 
Osnovne šole Radlje ob Dravi. 

Vljudno vabljeni!

projekta je bil Javni zavod ŠKTM za šport, 
kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi.
Projekt je predstavljal sodelovanje treh 
držav, ki so mnenja, da naj imajo vse skupine 
prebivalcev enake možnosti do vključevanja 
v družbo na ravni Evropske unije. Projekt je 
bil naravnan tako, da krepi skupne vrednote, 
poglede in rešuje problematiko oseb z manj 
možnostmi. Prav tako pa krepi strpnost 
in povečuje medsebojno razumevanje. 
Društva so predstavila svoje delovanje, 
se kritično opredelila do aktov Evropske 
unije, ki obravnavajo tematiko invalidov, 
ter predstavila nekaj praktičnih rešitev za 
vsakdanjik invalidov.
Udeleženci in splošna javnost so izvedeli 
veliko o vključevanju ljudi z invalidnostjo 
v vsakdanje življenje, kakor tudi praktične 
načine za odstranjevanje ovir, ki invalidom 
otežujejo življenje. Med drugim smo gostili 
Zvezo delovnih invalidov Slovenije, predstavili 
smo projekt Občina po meri invalidov in 
izvedli demonstracijo smučanja za invalide v 
Občini Ribnica na Pohorju.
Izvedba tega projekta je financirana s strani 
Evropske komisije. Vsebina publikacije 
(komunikacije) je izključno odgovornost 
avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja 
stališč Evropske komisije.
Vsem sodelujočim v projektu se iskreno 
zahvaljujemo, da smo lahko z vašo pomočjo 
tako uspešno zaključili projekt.

Vabilo
V ponedeljek, 25. marca 2013, ob 16.30 vas 
vabimo v dom starostnikov Hmelina radlje 

na samostojni koncert ob materinskem dnevu 
Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev in 

invalidov Mavrica iz Radelj ob Dravi.
 Gosti: Folklorna skupina KUD Lije Kovač Vuhred, 

Glasbena šola Radlje in Marijan Valenti. 

občina radlje ob dravi
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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.

raZstaVa Za 8. Marec 
V ZdraVstVeneM 
doMu radlje ob 
draVi
V letu 1975 so Združeni narodi začeli 
praznovati mednarodni dan žensk. 
Decembra 1977 je Generalna skupščina 
sprejela resolucijo, ki je razglasila, naj 
države članice slavijo dan Združenih 
narodov za pravice žensk in mednarodni 
mir na kateri koli dan v letu, v skladu z 
njihovimi zgodovinskimi in nacionalnimi 
tradicijami. S sprejetjem resolucije je 
Generalna skupščina priznala vlogo žensk 
pri trudu za mir in razvoj ter spodbudila 
konec diskriminacije in povečanje podpore 
polni in enaki soudeležbi žensk. 
Od leta 1917 dalje se dan žena praznuje na 
8. marec;  pri nas se je uveljavil po koncu 
druge svetovne vojne.
V okviru praznovanja dneva žena je 
Društvo za ohranitev kulturne dediščine in 
umetnosti s sodelovanjem Zdravstvenega 
doma Radlje ob Dravi pripravilo razstavo 
fotografij, ki prikazujejo življenje  žensk in 
njihovo delo v različnih časovnih obdobjih.
Vabljeni na razstavo, ki si jo lahko ogledate 
v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi v 
mesecu marcu, od 1. 3. 2013 dalje, v času 
njegove odprtosti.

delo žensk ob regulaciji dravske struge
Mirko kogelnik

predsednik društva

VZHodna liGa 2013 – 
prVenstVo V ŠportneM pleZanju
V soboto, 9. marca, bo PK Martinček že 
tretje leto zapored organiziral tekmovanje 
v športnem plezanju, namenjeno mlajšim 
kategorijam, imenovano Vzhodna 
liga. Tokrat bomo gostili prvo tekmo 
letošnje lige, na kateri pričakujemo okoli 
200 nadobudnih plezalcev in njihovih 
spremljevalcev iz Slovenije in od drugod. 
Gre za največjo športno prireditev za otroke 
v Radljah, bili smo izbrani med petimi klubi 
z vzhodnega dela Slovenije. Cilj prvenstva 
je približati tekmovalno vzdušje najmlajšim 
tekmovalcem, torej tistim, ki se še niso 
srečali z aktivnim treningom in tekmami, za 
kasnejši lažji prehod na tekme državnega 
prvenstva. Glavni cilj sta predvsem zabava 
in prijetno tekmovalno vzdušje brez večjih 
stresov za otroke. Pleza se v težavnosti 
in z varovanjem od zgoraj. Prvi del smeri 
je navadno lažji, tako da se tekem lahko 
udeleži pravzaprav vsak, ki obiskuje kakršno 
koli plezalno šolo, tudi popolni začetnik. Več 
informacij lahko najdete na www.climbers.si 
in www.pk-martincek.net.
pridite vzpodbujat tekmovalce in nam 
pomagajte ustvariti nepozabno vzdušje 
zanje. se vidimo v Športni hiši radlje v 
soboto, 9. marca, od 8.30 do 17.00.

pk Martinček

datum dogodka dogodek ura
Petek, 1. 3. 2013 Peka slaščic 16.00 

Sobota, 2. 3. 2013 Mladinske delavnice 16.00

Ponedeljek, 4. 3. 2013 Turnir Wii 15.00

Torek, 5. 3. 2013 Poslikava steklenic 15.00

Sreda, 6. 3. 2013 Doma narejena kopalna sol 15.00

Četrtek, 7. 3. 2013 Izdelajmo si domač prašek 15.00

Petek, 8. 3. 2013 Filmski popoldan 15.00

dpM radlje
Člani DPM Radlje in člani Medobčinskega 
društva Invalidov Radlje smo v ponedeljek v 
času počitnic v prostorih DU  Radlje skupaj 
pripravili Pikado turnir. Izkušeni člani pikado 
sekcije so otroke seznanili s pravili in kako 
se  pristopi k tekmi. Najboljšim je vodja 
tekmovanja, gospod Ludvik, ob razglasitvi 
rezultatov tudi čestital. Predsednik MDI 
Radlje, aljoz cifer, pa je otroke seznanil 
z delom društva. Srečanje se je ob malici 
in pogovoru končalo z ugotovitvijo, da se 
ponovno srečamo. Za uporabo prostora se 
DU iskreno zahvaljuje.
V torek so otroci  kegljali na kegljišču aleša 
cvara, ki je vsa leta naš  prijazen gostitelj. 
Kegljanje je otrokom popestrilo počitniški 
čas. Po končanem tekmovanju smo se člani 
DPM Radlje, aleš cvar in otroci zadovoljni 
razšli. Ob naslednji priložnosti se  zagotovo 
vidimo!
V četrtek pa smo dpM-ovci peljali otroke v 
podzemlje pece. Otroci so uživali v vožnji s 
pravim rudniškim vlakom. Bili so opremljeni 
kot pravi rudarji. Spoznali so delo rudarjev  in 
življenje njihovih družin. Pozdravil jih je tudi 
Berkmandlc, to je škrat, ki živi v rudniku in 
včasih rudarjem ponagaja. Pekarna Radlje 
pa je poskrbela, da so si otroci napolnili 
trebuščke. Vsi udeleženci izleta so se 
zadovoljni varno vrnili domov.
Vsem, ki so sodelovali pri popestritvi počitnic, se 
zahvaljujemo! 

anton Vodušek, dpM radlje ob draviVabljeni V MarenberŠki 
Mkc radlje

1. Marec - petek ob 20.00
FilMski Večer. VEČER SLOVENSKEGA 
FILMA – MOJ ATA, SOCIALISTIČNI KULAK. 
Moj ata, socialistični kulak je nepozabna 
politična farsa režiserja Matjaža Klopčiča. 
Scenarij je po lastni knjižni predlogi napisal 
Tone Partljič. Dogajanje komedije je 
postavljeno na slovensko podeželje, v čas po 
koncu druge svetovne vojne.
4. Marec - ponedeljek ob 16.00
tečaj ličenja. Če želite izboljšati svoje 
dnevno ličenje in izvedeti kaj več o tem, kako 
se je potrebno naravno naličiti in kakšna 
ličila in pripomočke potrebujete za dnevno 
ali večerno ličenje, vas vabimo na osnovni 
tečaj ličenja. Delavnico vodi Tina Vajs.
5.Marec - torek ob 18.00
ZdraVa kuHinja. Kmečke žene nam bodo 
približale zdravo, domačo kuhinjo. Skuhale 
nam bodo letnemu času primerne jedi, ki jih 
lahko vsak poskusi skuhati tudi doma. Vse 
jedi, ki jih bodo skuhale, bodo obiskovalci 
lahko tudi poskusili.
6. Marec - sreda ob 18.00
ZdraV žiVljenjski sloG. Pomembnost 
vadbe za zdravje z Majo Veber.


