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OBČINA OBČINA PO MERI INVALIDOV STAROSTI PRIJAZNA 

OBČINA

Organizirane otroške ig re Izdelana Strategija za mlade Poostren nadzor na parkirnih mestih, 
rezerviranih za parkiranje invalidov Izvajanje projekta PROSTOFER

Nakup dveh lego robotov za 
OŠ Radlje ob Dravi

Pomoč pri organizaciji 
prireditev

Obnova in potrditev Akcijskega programa 
za neodvisno življenje invalidov v občini 
Radlje ob Dravi za obdobje 2017–2020

Pogoj za tečaj: družinska oskrba 
starejšega svojca v izvedbi 
Inštituta Antona Trstenjaka

Svetovni dan otrok – 20. no-
vember 2017 – sodelovanje 
pri projektu »MINI ŽUPAN«

Sofinanciranje pripravnika na 
OŠ Radlje ob Dravi

Obdarovanje 
starostnikov

Postavitev novih igral za otro-
ke na igrišču Dobrava

Odličnjaki OŠ Radlje ob Dravi Sodelovanje z Inštitutom 
Antona Trstenjaka

Obnovitev igral in pridobitev 
certifikata na Partizanski ulici

Dedek mraz, obdaritev otrok 
občine Radlje ob Dravi

Informativno glasilo občine Radlje ob Dravi  • marec 2018  •  številka 10

NAZIVI OBČINE RADLJE OB DRAVI
Občina Radlje ob Dravi se kot nosilka raznih nazivov, ki jih je pridobila, 
vsako leto skupaj s predstavniki posameznih nazivov aktivno odziva na 
potrebe posamezne skupine. V letu 2017 je tako v sodelovanju s skupi-
nami izvedla spodaj prikazane aktivnosti po posameznem nazivu. V želji 
po tako dobrem sodelovanju smo odprti za predloge tudi v letu 2018. 

PROSTOFER
POSTANI PROSTOFER?
Občina Radlje ob Dravi je od leta 2014 vključena v slovensko in svetovno 
mrežo STAROSTI PRIJAZNIH OBČIN. V okviru tega projekta izvajamo tudi 
brezplačne prevoze za starejše občane občine Radlje ob Dravi. Število 
uporabnikov te storitve se vsako leto povečuje. Starejši občani so najbolj 
izpostavljali problem mobilnosti, saj se želijo odpraviti po nakupih in k 
zdravniku, v lekarno ali po raznih drugih opravkih, vendar vsi nimajo svoj-
cev ali znancev, oz. so le-ti v službah in jih ne morejo peljati.
KAKO NAROČITI PREVOZ?
Starejši občan/-ka občine Radlje ob Dravi pokliče na telefonsko številko 
080 10 10 in pove, kdaj in kam potrebuje prevoz.
KAKO POSTATI PROSTOFER oz. prostovoljni šofer?
Prostovoljec pokliče mrežo MATIJA na tel. 080 10 10 in pove, da želi pos-
tati Prostofer za Občino Radlje ob Dravi. Uporablja lahko električno vozi-
lo Občine Radlje ob Dravi ali svoje osebno vozilo.
Prostofer je oseba, ki prostovoljno vstopi v mrežo Matija in prevaža sta-
rejše, ki sami tega več ne zmorejo.
Zahvaljuje¬mo se vsem prostoferjem, ki jim je vedno v veselje priskočiti 
na pomoč našim starejšim občankam in občanom.

Občina Ralje ob Dravi

NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI

LETOVANJE OTROK V MZL RKS DEBELI RTIČ
Ob misli na zimske počitnice največkrat pomislimo na razne vragolije, ki 
jih počnemo na snegu, z upanjem, da nam bo zima do začetka počitnic 
natrosila kar se da debelo snežno odejo. A devet otrok je te zimske poči-
tnice mislilo na morje, školjke, plavanje, sprehode ob obali, spoznavanje 
novih obrazov in druženje z vrstniki. Rdeči križ Slovenije, Območno zdru-
ženje Radlje ob Dravi je namreč devetim otrokom iz socialno šibkejšega 
okolja omogočilo sedemdnevno letovanje na morju, v prostorih MZL 
Debeli rtič, s pomočjo sredstev zbranih na dobrodelnem koncertu RKS, 
v akciji Peljimo jih na morje in s sredstvi FIHO, v vrednosti 2.186,00 €. 
Otroci, ki so se z letovanja vrnili v soboto, so bili navdušeni nad bogatim 
počitniškim programom in nad vsem doživetim. Od snidenju s starši so 
povedali, da bi lahko na morju ostali še nekaj dni. Pa tudi čisto brez snega 
niso ostali, saj jih je ta presenetil tudi na obali.

RKS OZ Radlje ob Dravi



KAKŠNE SO PLANINSKE, ZIMSKE 
POČITNICE NA PESNIKU? 
Zimske počitnice za mlade planince so bile tokrat precej drugačne kot 
običajno. Njihov dom je bil od nedelje, 25. februarja, do torka, 27. febru-
arja, Koča na Pesniku, družabniki so bili 1,6 metra globok sneg in mraz do 
minus 19 stopinj, topla koča, odlična hrana ter kup novih znanj, ki so jih 
usvojili s pomočjo planinskih vodnikov in mentoric. Te tri dni so preživeli 
na planinskem, zimskem taboru za mlade planince Osnovne šole Radlje 
ob Dravi, v organizaciji Planinskega društva Radlje, s sodelovanjem Cen-
tra aktivnosti Dogaja se. 
Na taboru so spoznali različna planinska znanja: osnove orientacije, gi-
banje v snegu (otroci so bili v vlogah vodnikov kolone oz. pomočnikov), 
o pravilni obleki, opremi in prehrani s poudarkom na zimskih razmerah. 
Spoznali so lavinsko žolno, iskali so »zasutega planinca« v snegu, gradili 
snežne bivake in snežne jame. Tudi na nočnem pohodu so bili. V koči so 
se seznanili z osebno, skupinsko tehnično opremo, reševali različne pla-
ninske naloge, križanke, ustvarjali »stenčas«. Seveda brez znanja osnov 
prve pomoči ni šlo. V drugem bolj »neplaninskem« delu pa jim je lovski 
starešina predstavil živali, ki živijo na tem območju, na zanimiv način jim 
je razložil s kakšnimi težavami se v takšnem snegu srečujejo in kako lahko 
živalim pomagamo ali pa jih vsaj ne motimo. Vsekakor je bilo nujno, da 
sta »nasprotni« skupini fantje in punce med seboj tekmovali; ne toliko 
pri pospravljanju skupnih ležišč kot pa pri oblikovanju spoznavno-poslo-
vilnega večera. Malo sta jim seveda pomagali učiteljici osnovne šole, ki 
sta tudi mentorici planinskega krožka. Omeniti je potrebno, da sta nas 
obiskala tudi predsednik Planinskega društva Radlje in župan naše ob-
čine, ki sta bila prijetno presenečena nad raznolikostjo dejavnosti, an-
gažiranjem in interesom mladih planincev za usvajanje novih znanj. V 
svoj program so nas prijazno vključili tudi na Koroškem radiu, v Večeru 
in Novičkah pa lahko o aktivnostih tudi preberete. Niti mraz niti sneg 
nam nista prišla do živega, kot se reče, ampak sta bila tista lepa, nujna 
elementa, da smo ta zimski tabor zaključili, po svoje tudi žalostni, da je 
tako hitro minil, saj bi ob odlični hrani, skrbi ekipe na Koči na Pesniku in 
zanimivem programu lahko tam ostali še kakšen dan ali več. 
Zanimivo je to, da v času tabora otroci niso niti enkrat gledali televizije, 
da so telefone uporabili le za kratke pogovore s starši, da niso spili no-
bene gazirane pijače, temveč so imeli ves čas tabora vedno pripravljen 
topel čaj in jabolka. Pa še to za zaključek: tabor smo izpeljali varno, brez 
kakršnekoli nesreče ali poškodbe, še prehlad ni upal k nam. Trudili smo 
se planinski vodniki Katja Č. Rac, Franc Glazer, Rudi Ambrož ter učiteljici, 
mentorici Anita Pinter in Tina Glazer.
Planinski pozdrav !                                   

Franc Glazer za Planinsko društvo Radlje

ZIMSKE PRIPRAVE MLADIH NOGOMETAŠEV
Športno društvo Radlje ob Dravi in Nogometna šola NK Radlje sta tudi 
letošnje leto organizirala zimske priprave mladih nogometašev. Petdeset 
otrok različnih starosti, šest trenerjev nogometa, ekonom in medicinska 
sestra se je od četrtka, 22. 2. 2018, do nedelje, 25. 2. 2018, odpravilo na 
že znano lokacijo v Umag na Hrvaškem. V prelepem hotelskem komple-
ksu Sol Garden Umag so otroci uživali in si na dobro pripravljenih igriščih 
z naravno in umetno maso nabirali novih nogometnih znanj in izkušenj. 
Vadba je potekala trikrat dnevno, v prostem času pa smo otroke animirali 
s plavanjem v bazenu, sprehodi in družabnimi igrami. V sklopu priprav so 
bile odigrane tudi tri mednarodne prijateljske tekme selekcij U/15, U/13 
in U/11. Zadovoljstvo otrok in staršev po opravljenih pripravah zavezuje 
vodstvo kluba, da bo tudi naslednje leto organiziralo takšne priprave.

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI 
9. 3. 2018–15. 3. 2018

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 
9. 3. 2018

9.00
11.00
16.00
21.00

Računalniški tečaj
Začetni tečaj nemščine
Družabni popoldan z igranjem kart
Križanje mnenj

Sobota, 
10. 3. 2018

15.00
15.00
16.00
19.00

Začetni tečaj nemščine
Začetni tečaj slovenskega jezika
5. šahovski turnir MLADI UPI
Kuhamo z mladimi

Nedelja, 
11. 3. 2018

14.00

17.00

Fenomen Bruno Gröning, predstavitev 
in ogled filma
Družabna nedelja

Ponedeljek,  
12. 3. 2018

9.00
16.00
17.00
19.00

Angleške pogovorne urice
Nadaljevalni tečaj kvačkanja
Ustvarjalna delavnica: lovilci sanj
Pogovorno srečanje o Papežu 
Frančišku s prof. dr. Ivanom Rojnikom, 
p. mag. Milanom Bizantom SJ, p. dr. 
Viljemom Lovšetom SJ

Torek, 
13. 3. 2018

10.00

15.00
19.00

Predstavitev ločevanja odpadkov z 
delavci Komunalnega podjetja Radlje
Delavnica igranja na afriške bobne
Orientalski ples

Sreda, 
14. 3. 2018

9.00
9.30

18.00

Kuharska delavnica: Praženi rezanci 
po tajsko
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v 
krvi
Predavanje o prometni varnosti pod 
sloganom ‚ »VIZIJA NIČ V LOKALNI 
SKUPNOSTI«

Četrtek, 
15. 3. 2018

9.00
10.00

Vseživljenjsko učenje: Uporaba 
pametnih telefonov
Urice za sproščanje v sodelovanju z 
društvom Šent


