
5. MARTINČKOV 
VEČER
Sreda, 7. 3. 2018, ob 19. uri
v mladinskem centru Radlje
Dr. Peter Mikša – Veličina sloven-
skega alpinizma.

Slovenski alpinizem je ena izmed 
redkih športnih dejavnosti pri 
nas, ki je v svetovnem vrhu že 
skoraj 40 let. Pravzaprav vse od 
leta 1975 in takratnega izjemnega 
uspeha v južni steni osemtiso-
čaka Makaluja. Od takrat – in od 
uspeha na zahodnem grebenu 
Everesta štiri leta pozneje – smo Slovenci med svetovno strokovno 
javnostjo prepoznani kot ena izmed alpinističnih velesil.
Tega seveda ne bi bilo brez starejših generacij slovenskih alpinistov, ki 
so tlakovali razvoj alpinistične dejavnosti in so bili njihovi uspehi že tudi 
ob svojem času pred npr. 80 in več leti v evropskem vrhu (Mira Marko 
Debelak, Pavla Jesih, Joža Čop, še mnogo prej Valentin Vodnik, in drugi). 
Organizator: Plezalni klub Martinček Radlje, Dogaja se! Center aktivno-
sti Koroške.
Vstop prost. Vabljeni!

STOJNICA OB 
DNEVU ŽENA
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VZPOSTAVITEV SKUPNEGA  
PROMETNEGA PROSTORA KOT 
EKSPERIMENTALNE PROMETNE  
UREDITVE NA OBMOČJU CERKVENEGA 
TRGA V NASELJU RADLJE OB DRAVI
Občina Radlje ob Dravi je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanci-
ranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je septembra 2017 objavilo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj. Od Ministrstva za gospodarski razvoj 
smo februarja 2018 prejeli sklep o odobritvi nepovratnih sredstev v višini 
52.400,00 evrov. Skupna vrednost projekta pa je 79.910,00 evrov.

Občina Radlje ob Dravi v okviru projekta načrtuje preureditev širšega ob-
močja cerkvenega trga, ki vključuje razširitev območij za pešce na način, 
da se uvede skupni prometni prostor, ki hkrati omeji motoriziran promet. 
Območje v izmeri 1.158 m² obsega odsek Mariborske ceste, ki vključuje 
prostor med križiščem s Partizansko ulico in križiščem (prav tako) z Ma-
riborsko cesto.

Namen projekta je vzpostavitev skupnega prometnega prostora kot ek-
sperimentalne prometne ureditve na območju cerkvenega trga v cen-
tru Radelj ob Dravi. Gre za prvo izvedbeno fazo ureditve atraktivnega 
mestnega jedra vzdolž Mariborske ceste, sklopa ukrepov, ki ga v okviru 
Strateškega stebra 2: Celovita podpora hoji vključuje Celostna prometna 
strategija Občine Radlje ob Dravi.

Ureditev se bo izvedla z namenom izboljšanja pogojev za pešce in ko-
lesarje (večja prehodnost in dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje 
povezav, povečanje širine površin).

V okviru projekta se načrtuje:
• ureditev utrjenih površin (asfalt, granitne kocke in terazzo),
• ustrezna prometna signalizacija,
• krajinska ureditev – zasaditev dreves, trate in grmovnic,
• postavitev urbane opreme,
• namestitev razsvetljave in
• sistem označevanja za promocijo hoje kot potovalnega načina.

Občina Ralje ob Dravi

NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI

Ženska je močna, pametna, zvita. 
Je strastna, pogumna, velikodušna. 
Je lepa.

Ker se približuje praznik žena, smo za vas pripravili prikupna darilca, s 
katerimi boste lahko razveselil mamo, ženo, punco, prijateljico, hčerko – 
skratka osebo, ki je za vas posebna in si zasluži vašo pozornost.
Zato ste vabljeni v torek, 6. 3. 2018, od 10.00 do 12.00 na stojnico pred 
spomenikom v Radljah. 

Šentovci



MLADI PARLAMENTARCI SUVERENO O ŠOLI 
IN ŠOLSKEM SISTEMU 
Šola je pomemben del življenja vsakega posameznika. Včasih nam šola 
jemlje pogum in načenja živce, vendar pa v devetih letih šolanja pridobi-
mo veliko znanja, ustvarimo nepozabne spomine in stkemo prijateljstva, 
ki trajajo še dolga leta. Ko pomislimo na šolo in šolski sistem, imamo 
občutek, da je to področje družbe, ki je zacementirano in ga ni mogo-
če spreminjati, saj ima že večstoletno zgodovino. Pa vendar se stva-
ri spreminjajo – po navadi na bolje. Svoja mnenja o šoli in predloge o 
spreminjanju le-teh so lahko osnovnošolci koroške regije letos izrazili na 
medobčinskem otroškem parlamentu, ki je bil organiziran v torek, 20. 
februarja, in sicer v prostorih MKC-ja v Radljah ob Dravi v sodelovanju 
z Večgeneracijskim centrom Dogaja se! Centrom aktivnosti Koroške in 
Osnovno šolo Radlje ob Dravi. Tema letošnjega parlamenta je: šolstvo 
in šolski sistem.

In kdo ve o tem več kot osnovnošolci?
Najprej je učence šestih osnovnih šol razvnel in nasmejal član Društva za 
boljši svet, ki je učencem dodelil različne vloge, jih postavil v vsakdanje 
življenjske situacije in s provokacijo dokazal, da je čisto vsak človek, ne 
glede na različne narodnosti, verska prepričanja, starost, poklic … in da 
si vsi zaslužimo spoštovanje. Dogajanje se je preselilo v zgornje prostore, 
v prostor primeren za vsakega parlamentarca. Vzdušje je postalo resno, 
postavljala so se vprašanja, mnenja so se delila, zagovarjala so se moč-
na prepričanja, in tako smo počasi dobili občutek, kako vnete razprave 
potekajo v pravem parlamentu. Vse skupaj je z budnim očesom spre-
mljala strokovna komisija, ki so jo sestavljali strokovnjaki, ki se ukvarjajo 
s šolskim sistemom ali pa so večkrat vključeni vanj. To so bili: ga. Neven-
ka Štraser, g. Herman Tomažič, ga. Slavica Potnik in ga. Mirjam Popijal. 
Komisija je imela težko delo, saj so morali izmed 24 učencev izbrati 7 
parlamentarcev, ki se bodo udeležili regijskega parlamenta. Izbiranje 
kandidatov je terjalo težko delo, veliko razmišljanja in pregovarjanja, 
saj so bili učenci med debatiranjem samozavestni, njihovi argumenti so 
bili resni in utemeljeni. Seveda so dobro zastopali našo šolo tudi naši 
učenci, in sicer Mirjam Ričnik, Zal Kac Jezeršek, Klemen Kovač in Maroš 
Novak Košir ter kot predsednik šole Urban Kresnik. S svojimi argumenti 
je prepričal Maroš Novak Košir in s tem pridobil privilegij, da nastopi na 
regijskem parlamentu. 

Kljub temu, da je bil dan potreben vse resnosti, ki so jo izkazali parlamen-
tarci, in da je bil govorniški oder strah vzbujajoč, je bil dan zelo prijeten. 
Člani MKC-ja so pokazali vso svojo prijaznost, potrudili so se, da je bilo 
vzdušje kot v pravem parlamentu, in tudi naši trebuhi niso kričali od lako-
te, saj so nas pogostili kot se za parlamentarce spodobi. 

Upam, da bo medobčinski parlament naša mnenja poslušal še v priha-
jajočih letih.

Tina Glazer, mentorica otroškega parlamenta na OŠ Radlje ob Dravi

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI 
2. 3. 2018 – 8. 3. 2018

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 
2. 3. 2018

9.00
10.00
11.00
16.00
20.00
21.00

Računalniški tečaj
Pohod na igrišče Dobrava in 
druženje ob igrah
Začetni tečaj nemščine
Zabavni popoldan: Igranje igre 
Mesto, vas, država
Aljaževi koktejli z Aljažem 
Stražišnikom
Križanje mnenj

Sobota, 
3. 3. 2018

11.00
15.00
15.00
19.00
20.00

Pohod z rdečimi baloni
Začetni tečaj nemščine
Začetni tečaj slovenskega jezika
Kuhamo z mladimi
Večer starih dobrih družabnih 
iger

Nedelja, 
4. 3. 2018

16.00 Družabna nedelja

Ponedeljek,  
5. 3. 2018

9.00
16.00

17.00

Angleške pogovorne urice
Nadaljevalni tečaj kvačkanja
Delavnica izdelave mazila proti 
prehladu in kašlju z go. Katrin 
Korotaj

Torek, 
6. 3. 2018

17.00

19.00

Predstavitev Tiroler Steinöl 
produktov z go. Viktorijo Kralj
Orientalski ples

Sreda, 
7. 3. 2018

9.00

19.00

Kuharska delavnica: Tajski 
pečeni riž
Martinčkov večer

Četrtek, 
8. 3. 2018

8.30
9.00

10.00

Čajanka ob dnevu žena 
Vseživljenjsko učenje: 
Religiozne urice z dr. Ivanom 
Rojnikom
Urice za sproščanje v 
sodelovanju z društvom Šent


