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UREDITEV VARNE POTI
Na Občino Radlje ob Dravi so starši 
otrok iz naselja ob samostanu 
na Samostanski ulici pred časom 
podali pobudo za ureditev varnega 
prehajanja otrok iz naselja v šolo. 
Njihova pot deloma poteka tudi 
ob regionalni cesti proti mejnemu 
prehodu Radelj, ki je zelo nevarna. 
Zato smo se odločili, da od naselja pri 

ODLIKOVANJE 
RUSKE 
FEDERACIJE
Vojaški ataše kapitan bojne ladje 
Mihail Glagazin Ruske federacije v 
Sloveniji je ob 70. obletnici zmage v 
drugi svetovni vojni podelil občanu 
Stanetu Butolenu odlikovanje za 
hrabro borbo v drugi svetovni 
vojni. Slovesni dogodek je potekal 
v prostorih Občine Radlje ob Dravi 
v četrtek, 26. februarja, udeležil 
se ga je tudi župan mag. Alan 
Bukovnik in prejemniku visokega 
odlikovanja iskreno čestital.
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VARNA TOČKA 
Decembra 2013 je Občina Radlje ob Dravi prejela zastavo Otrokom 
prijazno Unicefovo mesto (OPUM) in s tem dogodkom kot enajsta občina 
pristopila k projektu Otrokom prijazno Unicefovo mesto, ki ga organizira 
in nad njim bdi Unicef Slovenije. V okviru tega projekta smo v Radljah 
ob Dravi oblikovali mrežo devetih VARNIH TOČK. V mesecu februarju pa 
je postal varna točka tudi Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob 
Dravi, ki je lociran v Dvorcu Radlje. Označen je, kot vse Varne točke, z 
nalepko VARNA TOČKA v belo-modri barvi.
Vzpostavitev mreže Varnih točk v mestu omogoča otrokom, da se zatečejo 
po pomoč, če imajo kakršen koli problem ali pa se čutijo ogrožene. V njih 
bodo prijazni uslužbenci zaščitili in tudi informirali mladostnika oz. otroka.
Če bi tudi vi radi postali Varna točka, se oglasite na Občini Radlje ob Dravi. 
Lahko ste pravna oseba javnega ali zasebnega prava. 
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Vabljeni v Knjižnico Radlje v četrtek, 5. marca 2015, ob 19. uri na predstavitev RODOSLOVJA. 
Rodoslovje ali genealogija je pomožna zgodovinska veda, ki se ukvarja z raziskovanjem 
družinskih korenin in porekla. Beseda rodoslovje izhaja iz dveh latinskih besed: iz pes/pedis, ki 
pomeni noga ter iz besede grus ali žerjav. Z iskanjem svojih prednikov so se namreč ukvarjali 
že stari Kitajci, Grki, Rimljani in ostali. Na predavanju nam bo Andraž Koželnik predstavil, kaj 

je rodoslovje ali genealogija ter kako izdelati lasten rodovnik. V preteklosti je bilo poznavanje svojih družinskih 
korenin domena zgolj plemiških družin, danes se ta trend spreminja. Naj preteklost ne ostane skrivnost.

 

COWORKING –  
PODPORA PODJETNIŠTVU IN PODJETNIM
Še nimate svojih poslovnih prostorov 
ali pa si kljub lastnim prostorom med 
delom želite družbe, ki vam je hkrati 
tudi v veliko pomoč pri ustvarjanju in 
razvijanju novih projektov? 
V Marenberškem MKC-ju se bomo v 
petek, 27. 3. 2015, prvič sestali in pri 
nas odprli COWORKING.
COWORKING, po naše imenovano 
»so-delo«, je sodoben način timskega 

delovanja, ki je popolna rešitev za 
kreativne posameznike, podjetnike, 
dizajnerje ter za iskalce idej in dela, 
saj omogoča izmenjavo misli ter te-
stiranje konceptov s pomočjo drugih 
oseb, ki si z vami delijo prostor in so 
pripravljene pomagati.
Pri nas bo od 12. do 21. ure prvič 
odprto za javnost, ob 17. uri pa 
bomo priredili delavnico na temo 

samostanu do križišča proti Domu 
za starejše v Radljah uredimo pot, 
po kateri bodo lahko občanke in 
občani, predvsem pa otroci varno 
prehajali iz naselja v Radlje ob 
Dravi. Vsem uporabnikom želimo 
varno uporabo poti.
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marketinški načrt. Nato bomo 
vsak 4. teden v mesecu priredili 
coworking, v primeru večjega in-
teresa pa tudi večkrat mesečno.
Vabljeni vsi, ki vas zanima tovrsten 
način dela, torej kreativnost, mre-
ženje, nova poznanstva. Seveda 
pa ob tem dobite tudi odgovore 
na vaša vprašanja. 

Ekipa MMKC



DRŽAVNO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU  
ZA ČLANE IN ČLANICE  |  JESENICE, 28. 2. 2015–1. 3. 2015
Ta vikend so se v Jesenicah zbrali najboljši 
namiznoteniški igralci Slovenije, prav tako so se 
prvenstva udeležili tudi nekateri igralci, ki igrajo 
v tujini, med njimi tudi Tokič in Žibrat.
Na turnirju sta igrali tudi domačinki Nika in Zala 
Veronik, ki igrata za NTK Interdiskont Fužinar, in 
s svojo igro pošteno »mešali štrene« v članskih 
vrstah. V soboto so se pomerili v mešanih dvojicah 
in pa posamezno po skupinah. Pri mešanih dvojicah 
sta obranila naslov državnih prvakov Zala Veronik 
in  Gregor Zafošnik. Nika Veronik in Ožbi Poročnik 
pa sta se uvrstila na 5. in 8. mesto.
Še bolj zanimiva je bila nedelja, saj sta se Nika 
in Zala prebili do finala in po napetem boju 

izgubili proti Manci in Galičevi ter tako 
osvojili odlično 2. mesto.
V posamezni kategoriji domačinki nista imeli 
sreče, saj jima žreb ni bil naklonjen in sta se 
tako morali v četrtini finala pomeriti med 
seboj, pri tem pa je bila uspešnejša Zala, ki si 
je na koncu priigrala 3. mesto in s tem osvojila 
bronasto medaljo. Nika je na koncu osvojila 5. 
mesto. Iskrene čestitke obema 

Leonida Matjaž 

ZBOR ČLANOV ŠD VAS 
V soboto, 28. 2. 2015, je na Vasi v gostišču Erjavc 
potekal redni zbor članov Športnega društva Vas. 
Zbora se je od skupnega števila, približno 100, ude-
ležilo 41 članov. Po pozdravu predsednika Tomaža 
Kumerja in izvolitvi organov zbora so bila na vrsti 
poročila: verifikacijske komisije, finančno poročilo, 
poročila po sekcijah (mali nogomet, nogomet vete-
rani, kegljanje, bowling, pohodniške sekcije in sek-
cije za ohranjanje kulturne dediščine). Ugotovljena 
je bila velika zavzetost, množičnost in tudi zelo do-
bri tekmovalni rezultati na vseh področjih. Grenak 
priokus pa so ŠD Vas pustile lanske poplave, ki so v 
celoti uničile športna igrišča na Vasi. Predsednik je 
najvišji organ društva, zbor članov, ponovno pozval 

h glasovanju ZA obnovo športnih igrišč na Vasi, 
kar je bilo tudi soglasno potrjeno.
Pri besedi gostom sta zbor najprej nagovorila 
predsednik PD Radlje Lampreht Evald in Am-
brož Rudolf, ki sta člane povabila k udeležbi na 
izletih PD Radlje. Zbor članov ŠD Vas je s spod-
budnimi  besedami nagovoril tudi predsednik 
Športne zveze Radlje Vertovšek Jože, na koncu 
pa še župan občine Radlje ob Dravi mag. Alan 
Bukovnik, ki je s svojimi besedami vlil veliko po-
guma za nadaljnje delo ŠD Vas.
Na koncu zbora članov je sledila svečana pode-
litev plaket ŠD Vas za leto 2014. Izjemoma sta 
se letos podelili 2 plaketi. Prva je bila podeljena 

Matjažu Planinšiču za dolgoletno delo v upravnem 
odboru ŠD Vas in redno udeleževanje na vseh pro-
stovoljnih delovnih akcijah. Drugo plaketo pa je 
za leto 2014 prejel Hedl Alen, ki je v lanskem letu 
osvojil dvojni naslov državnega prvaka v kegljanju 
– dečki do 13 let, posamično in v dvojicah.
Po točki razno je sledil sproščen klepet, pogosti-
tev gostitelja ter druženje članov še pozno v noč.

Kumer Tomaž, Predsednik ŠD VAS,

2. 3 . - PON
09:00 in 17:00 
Cvetje iz krep 

papirja
18:30

Kvačkanje - 
uvodni 

sestanek 

1. 3. - NED

9. 3 . - PON

16. 3 . - PON

23. 3 . - PON

30. 3 . - PON

3. 3 . - TOR

10. 3 . - TOR

17. 3 . - TOR

24. 3 . - TOR

31. 3 . - TOR

4. 3. - SRE

11. 3. - SRE

18. 3. - SRE

25. 3. - SRE

5. 3. - ČET

12. 3. - ČET

19. 3. - ČET

26. 3. - ČET

6. 3. - PET

13. 3. - PET

20. 3. - PET

27. 3. - PET

7. 3. - SOB

14. 3. - SOB

21. 3. - SOB

28. 3. - SOB

8. 3. - NED

15. 3. - NED

22. 3. - NED

29. 3. - NED

09:00 in 17:00 
Dišeče kopalne 

krogle

09:00 in 17:00 
Kuharska 
delavnica:

Lazanja

09:00 
Medgeneracijska 

čajanka:
Nemščina za tretje 

življenjsko 
obdobje

18:00 
Radlje skozi čas 

17:00 
Križanje mnenj
Predstavitev 

poklica:
KUHAR

16:00 
Filmski popoldan

17:00 
Ustvarjalno za 

8. Marec 

09:00 in 17:00 
Ploščice z mislimi

10:00
Prva pomoč:

oživljanje

09:00 in 17:00 
Uporaba 

kokosovega 
olja v vsakdanjem 

življenju

09:00 in 17:00 
Kuharska 
delavnica: 
Bolgarsko 

tradicionalno 
kosilo

10:00 
Medgeneracijska 

čajanka: Gregorjevo, 
ko se ptički ženijo in 

Druženje kmečkih 
žena ob ženskem 

mesecu

20:00 
Ogled video 

smešnic 
in Cocktail party

17:00 
Križanje mnenj
Predstavitev 

poklica:
TEHNIK 

MEHATRONIKE

16:00 
Filmski popoldan

09:00 in 17:00 
Vaze iz Das mase

09:00 in 17:00 
Domači mehčalec

09:00 in 17:00 
Kuharska 
delavnica: 
Sadna torta

10:00 
Medgeneracijska 

čajanka:
Naravna zaščita 

rastlin

19:00 
Večerno druženje 

ob filmu s 
kokicami

21:00 
Koncert IF FLOYD 

Tribute to 
PINK FLOYD

16:00 
Filmski popoldan

09:00 
Vaze iz Das mase

09:00 
Presajanje zelišč 

in vrtnin
18:00 

Predstavitev 
totrovega olja

09:00 in 17:00 
Kuharska 
delavnica: 
Rogljički iz 
kvašenega 

testa

09:00
Medgeneracijska

čajanka
09:00 in 17:00
Izdelovanje 
velikonočne

butare

16:00 
Gledališka 

predstava za 
otroke: SAPRAMIŠ

18:00
Križanje mnenj: 

Kajenje

16:00 
Filmski popoldan

19:00 
Razstava analogne 

fotografije  
Neže Ternik

09:00 in 17:00 
Velikonočna 
dekoracija

09:00 in 17:00 
Barvanje jajc z

naravnimi 
materiali

Marec 2015

Vse delavnice so brezplačne!


