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OBNOVA KIPOV MARIJINEGA 
ZNAMENJA V RADLJAH OB DRAVI 

CENTER SONARAVNEGA IN 
TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA 
Z GOZDOVI

VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 
2022/2023

Marijino znamenje je stalo pred dominikanskim samostanom 
in je bilo po razpustitvi samostana prestavljeno dvakrat. 
Danes stoji pri cerkvi sv. Mihaela v Radljah ob Dravi. 
Sestavljajo ga podstavek s stebrom, na katerem je kip Marije 
z detetom. Kipi prikazujejo Siegfrieda Marenberškega, 
kot ustanovitelja dominikanskega samostana, ter svetnike 
sv. Dominika, sv. Juda Tadeja in sv. Jakoba. Kompozicija je 
značilna za kužna znamenja. Trenutno je Marijino znamenje 
v Restavratorskem centru, kjer poteka njegova obnova. 
Na naravoslovnem oddelku ZVKDS, Restavratorskega centra 
so bile izvedene naravoslovne preiskave. Dosedanji zaključki 
kažejo na to, da je bilo kamnito znamenje pobarvano belo, 
medtem ko sta bili kroni Marije in Jezusa pozlačeni. Glede 
na slabo zatečeno stanje spomenika se je bilo treba čiščenja 
lotiti izjemno previdno. Na vseh elementih Marijinega 
znamenja je bilo prisotnih veliko bioloških dejavnikov 
propadanja: mahov, alg, lišajev … Biološki dejavniki in druge 
obloge so se potem odstranili s pomočjo parnega čistilnika. 
S kamnitih elementov podstavka je bilo treba odstraniti 
odvečno malto, ki je bila vezana na posamezne kamnite 
elemente podstavka. Podstavek je trenutno v fazi 
sestavljanja, saj je treba predvideti količino manjkajočega 
materiala za nabavo novega kamna. 
Obnova Marijinega znamenja bo potekala več let in bo 
končana v letu 2024.

Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi skupaj s Prosilvo Slovenija, Koroškim 
pokrajinskim muzejem in Pahernikovo ustanovo snuje Center 
sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Na 
19. redni seji, ki je potekala 13. decembra 2021, je Občinski 
svet občine Radlje ob Dravi potrdil še Investicijski program 
za omenjeni projekt. Gradnja Centra se bo začela spomladi 
2022 in se v letu 2022 tudi zaključila. 

V okviru projekta se bo zgradil paviljon v neposredni bližini 
Dvorca Mahrenberg. V njem bodo potekali okoljevarstveni 
dogodki, delavnice in izobraževanja, ki bodo predstavljali 
zgolj začetek poslanstva, ki ga bo izpolnjeval Center, ko 
bo zaživel samostojno. Center bo dosledno podpiral in 
promoviral odgovorno gospodarjenje z gozdovi, saj se 
ta znanja in izkušnje vse bolj potrebujejo. Sonaravno in 
večnamensko gospodarjenje z gozdovi (obzirno, trajno, 
odgovorno ravnanje) je del Načela sonaravnosti, ki je v 
Sloveniji uzakonjeno v Zakonu o gozdovih in deklarirano v 
Nacionalnem gozdnem programu. Center bo predstavljal 
novo turistično, gospodarsko, izobraževalno in trajnostno 
pridobitev za vse generacije.

Občina Radlje ob Dravi

Letos bo VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 potekal 
drugače kot prejšnjo leto, in sicer od 31. 1. do 18. 2. 2022.
Izpolnjene obrazce »VPIS OTROKA V VRTEC« sprejemamo 
po pošti ali osebno v vrtcu v vseh enotah, in sicer v 
dopoldanskem času (7.30—13.00). V primeru dodatnih 
vprašanj, prosim pokličite na tel. številko: 02 88 79 579 in 
se bomo dogovorili za termin, saj moramo zadostiti vsem 
pogojem NIJZ. Obrazec najdete na naši spletni strani httg://
vrtec.osradI\e.sl/ ali osebno v enoti Vrtca Radlje ob Dravi 
(pisarna pomočnice ravnatelja za vrtec), v enoti Vrtca 
Vuhred pri strokovni delavki vrtca Karmen Plazl — igralnica 
10 in v enoti Remšnik pri strokovni delavki Petri Renat.

OŠ Radlje ob Dravi



21 NOVIH NAJEMNIH STANOVANJ 
ZA UPOKOJENCE IN DRUGE 
STAREJŠE V RADLJAH OB DRAVI

ZBOR ČLANOV PLEZALNEGA KLUBA 
MARTINČEK

ZAČASNI ODPIRALNI ČAS KNJIŽNICE 
RADLJE 

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki je v lasti Zavoda za pokojninsko in invalidskega 
zavarovanja Slovenije, bo predvidoma v mesecu dni objavil 
razpis za najem 21 najemnih stanovanj za upokojence in 
druge starejše v objektu Prisoja 8, Radlje ob Dravi. Objekt in 
stanovanja so prilagojena za starejše (dvigalo, širši prehodi in 
prilagojena oprema …). V njem je 13 oskrbovanih najemnih 
stanovanj (za starejše od 65 let) in 8 namenskih najemnih 
stanovanj (status upokojenca ali druga starejša oseba). 
Stanovanja so velikosti 41 do 73 m2. Vsa stanovanja imajo 
kopalnico (arhitekturno prilagojeno, s prho in držali ter 
predpripravo za pralni stroj), shrambo v kleti in parkirno 
mesto. Oskrbovana stanovanja imajo tudi opremljeno 
kuhinjo. V 4. nadstropju je skupni prostor za druženje 
stanovalcev s čajno kuhinjo in pralnico (s pralnim in sušilnim 
strojem). Najemno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas.
Vabimo vas, da spremljate objave v medijih in na spletni 
strani www.ns-piz.si.
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja.

Veseli smo, da Martinčkovo šolo plezanja obiskujejo otroci 
tako iz Radelj ob Dravi kot tudi iz vseh okoliških občin, nekaj 
otrok pa starši vozijo tudi iz bolj oddaljenih krajev. Seveda 
smo nekaj tudi plezali v slovenskih, avstrijskih in hrvaških 
plezališčih. Izvedeno je bilo tudi nekaj alpinističnih vzponov, 
dolgih športno-plezalnih vzponov, turnih smukov in zimskih 
pristopov. V letu 2022 bo glavna usmeritev na nadaljnji 
razvoj Martinčkove plezalne šole in strokovno izobraževanje 
naših vaditeljev oz. trenerjev. 
Prav tako bomo skušali zagotoviti pogoje za širitev plezalne 
sobe, kar bo eden izmed večjih društvenih projektov v 
zadnjih desetih letih. 
V prihodnjih dveh letih nameravamo tudi dokončno urediti 
območje Prepihove doline, kjer nastaja oz. je nastalo eno 
izmed bolj zanimivih plezališč v tem delu Slovenije.
Nakazali smo tudi namero po oblikovanju veslaške sekcije, 
ki sicer deluje tako ali drugače že vrsto let. Namen imamo 
obuditi dogajanje v čolnarni pri ribniku Reš, kar so nekateri 
od naših članov že storili v preteklih treh letih in se jim na 
tem mestu iskreno zahvaljujemo.  Pod znamko »Drava 
adventures« nameravamo širiti tudi to dejavnost – vse 
zainteresirane tako vabimo, da se nam pridružite pri vodnih 
aktivnostih s kajaki, kanuji, čolni, supi in drugimi vodnimi 
plovili, ki so namenjena veslanju. V spomladanskih mesecih 
je v načrtu tudi tabor za odrasle člane in tečajnike v Vipavi.
Ob navedenem nameravamo izvesti sicer še kar nekaj 
manjših dogodkov, o čimer bomo zainteresirano javnost 
pravočasno obvestili, če bodo razmere omogočale izvedbo. 
Za udeležbo na občnem zboru in splošno pomoč pri razvoju 
športnega plezanja v naših koncih se iskreno zahvaljujemo 
tudi našemu županu mag. Alanu Bukovniku in Javnemu 
zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi. Iskrena hvala tudi vsem 
donatorjem, ki ste nam do sedaj pomagali – na tem mestu bi 
želeli izpostaviti Spar Slovenija, Skupina stroka.si, Linca.

PK Martinček

V petek, 14. januarja 2022, smo izvedli zbor članov 
Plezalnega kluba Martinček. Dogodek je že drugo leto 
zapored potekal na daljavo. Nekaj se nas je vseeno nabralo 
za pohod na Barnikov vrh nad Vuhredom, ki smo ga izvedli 
tri ure pred uradnim začetkom zbora članov. Na vrhu smo za 
nekaj minut zamudili sončni zahod, nebo pa je bilo vseeno 
odeto v oranžne odtenke barv. Kar se samega zbora članov 
tiče, upamo, da je to zadnji, ki smo ga bili primorani izpeljati 
na daljavo.  V letu 2021 smo imeli skupaj z otroki 119 članov, 
izpeljali smo, kolikor je bilo možno, Martinčkovo šolo plezanja 
in nekaj Martinčkovih večerov. 

ponedeljek 9-17h

torek 9-12h

sreda 9-17h

četrtek 9-15h

petek 9-15h

sobota 9-12h

Knjižnice Radlje OB DRAVI


