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Učenci TK OŠ Radlje ob Dravi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

POVZETEK  

 
V projektni turistični nalogi z naslovom Vikend po Radl’ško smo se učenci turističnega krožka 

Osnovne šole Radlje v tem šolskem letu odločili podrobneje predstaviti festivalsko dogajanje 

v Radljah ob Dravi. 

 

Festivalsko prizorišče smo postavili v samo središče Radelj, kjer je poleg festivalskega 

dogajanja na voljo še ostala turistična, kulinarična in kulturna ponudba. Osredotočili smo se 

na družine in pripravili festival, kjer bo vsakdo našel nekaj zase. Pestra ponudba bo tako za 

najmlajše kot za starejše člane naše skupnosti in okolice. Program bo primeren za vse 

generacije, druženje se bo odvijalo v večji meri na prostem, tako da ne bo manjkalo niti gibanja 

na svežem zraku. 

 

S pomočjo ankete smo ugotovili, koliko je naš produkt zanimiv potencialnim gostom in kaj si 

pravzaprav želijo videti. Glede na pestrost ponudbe bo to tridnevni festival, s pričetkom v petek 

zvečer in zaključkom v nedeljo opoldne. 

 

Naš program bi podprli ali pri njem sodelovali pristojni v Občini Radlje ob Dravi, JZ ŠKTM 

Radlje ob Dravi, Turistično društvo Radlje, Osnovna šola Radlje, Knjižnica Radlje, Kulturni dom 

Radlje, lokalni gostinci in vsi povabljeni gostje. 

Ključne besede: turistični produkt, festival, družine, Radlje ob Dravi, kulinarika, kultura, 

druženje. 

 

Avtorica vseh ilustracij v nalogi je Nuša Auberšek. 
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1. UVOD 

Člani turističnega krožka OŠ Radlje ob Dravi smo se v šolskem letu 2019/2020 odločili 

oblikovati turistični produkt z naslovom Vikend po Radl’ško. Projekt smo postavili v center 

mesta Radlje ob Dravi. Z anketo smo ugotovili, da so prebivalci mesta mnenja, da je 

festivalskega dogajanja v Radljah ali okolici premalo. Festivali privabijo v kraje večje število 

ljudi in so turistično zanimivi tako za organizatorje kot za lokalne gostince, turistične delavce, 

umetnike in prodajalce. Zato je dobro, če je festivalsko dogajanje pestro in usmerjeno k čim 

širši populaciji. Festival lahko tako doprinese k pozitivni podobi in razpoznavnosti kraja tudi 

širše. 

1.1 Predstavitev teme 

Naš festival bo primeren za družine, festivalsko dogajanje pa zanimivo tako za najmlajše kot 

nekoliko starejše. Dogajanje je postavljeno v središče mesta predvsem iz dveh razlogov. Prvi 

je ta, da je center mesta lahko dostopen iz vseh smeri, večina domačih obiskovalcev ga lahko 

obišče peš. Drugi pa je ta, da je ravno v centru mesta premalo dogodkov, ki bi pritegnile 

posameznike in vključevale lokalne gostince. Tudi v Radljah imamo namreč zanimivo 

kulinarično in turistično ponudbo, ki pa jo nemalokrat zanemarimo. Festival se bo odvijal tri dni, 

s pričetkom v petek zvečer in zaključkom v nedeljo opoldne. Dogajanje se bo otvorilo s 

koncertom lokalnih glasbenikov, festival se bo nadaljeval v soboto, kjer bo pestro dogajanje za 

vso družino. V soboto zvečer se bo odvijal še drugi koncert, zaključek pa bo lov na skriti zaklad 

v nedeljo dopoldne. Večinoma se bo festivalsko dogajanje odvijalo na prostem, z izjemo 

dogodkov v knjižnici Radlje in Kulturnem domu. V primeru slabega vremena smo k sodelovanju 

povabili Javni zavod ŠKTM, Zvezo prijateljev mladine in Kulturno društvo, ki bodo nudili svoje 

prostore. Tako se bo program odvijal v Športni hiši, prostorih MKC in na OŠ Radlje. 

V petek zvečer bo pričetek s koncertom Alje Krušič, ki prihaja iz Ribnice na Pohorju in je 

zmagovalka 3. sezone oddaje Slovenija ima talent, in Big Banda Radlje, ki združuje mlade 

lokalne glasbenike in deluje že od leta 1994. Program bo povezoval Tomaž Mihelič, ki ga 

večina pozna kot Marlenno iz glasbene skupine Sestre, ki je zastopala Slovenijo na Evroviziji 

leta 2002. Po koncertu bodo imeli obiskovalci možnost prespati v Marenberškem mladinskem 

hotelu, ki se nahaja v samem centru Radelj in ima na voljo 42 ležišč. Ali pa se bodo odpeljali 

do prvega biološkega kopališča ter prespali v tamkajšnjih glamping hiškah. Hiške so v celoti 

izdelane iz lesa in spominjajo na stare lesene mline na vodi, ki so nekoč delovali na reki Dravi. 

V soboto bo festivalsko dogajanje najbolj pestro. V soboto dopoldne bodo starši lahko svoje 

otroke pripeljali v knjižnico Radlje, kjer bo za najmlajše organizirana pravljična ura ter 

delavnice. Nekoliko starejši pa si bodo lahko ogledali risani film. Medtem se bo v samem centru 

mesta odvijalo kuharsko tekmovanje, kjer se bodo starši pomerili v kuhanju piščančje obare, 

'ajmohta'. Hrano bo ocenjeval domačin Žan Bukovnik, mladi kuhar, ki je sodeloval v oddaji 

MasterChef Slovenija. Po ocenjevanju bo potekala degustacija pripravljene hrane in 

razglasitev rezultatov. Po razglasitvi se bodo predstavile znane osebnosti iz Radelj in bližnje 

okolice, saj bo nagrada za zmagovalca kuharskega tekmovanja prav večerja z eno izmed njih. 

Sledi filmska projekcija družinskega filma v Kulturnem domu, hkrati pa bo potekalo predavanje 

o zgodovini Radelj ter predstavitev pridelovalcev lokalnih jedi in zeliščarstva. K sodelovanju 

smo povabili zgodovinarko Matejo Jevšnik, ki je dobra poznavalka radeljske zgodovine in 

avtorica knjige Zgodovina Župnije Radlje. Prav tako smo povabili lokalno zeliščarko, gospo 
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Jožico Okrogelnik, da predstavi svoja zelišča ter okoliške kmete, ki prodajajo domače izdelke. 

Tisti, ki imajo raje športne aktivnosti, se bodo lahko udeležili športnega plezanja ter se pomerili 

v nogometu ali odbojki. 

Sledi ogled mesta Radlje, kjer bodo osnovnošolci popeljali goste na ogled zgodovinskih 

znamenitosti mesta. Tako bodo goste popeljali od cerkve Sv. Mihaela in Marijinega znamenja 

do Rožnega dvora ter kopališke hiše. Pot jih bo vodila mimo kozolca na Maistrovi cesti do 

dvorca Mahrenberg in Kalvarije. Ogled pa se bo končal pri samostanu Dominikank, kjer je v 

preteklosti delovala ena izmed prvih lekarn na ozemlju današnje Slovenije. V tem času bodo 

potekale tudi plesne delavnice za vse, ki jih zanima hip-hop, rock and roll ter folklora. Sobotni 

dan se bo zaključil s koncertom Adija Smolarja in zabavo s triom Rudija Breznika. 

V nedeljo sledi lov na skriti zaklad, ki bo potekal na stari grad, kjer lahko še danes vidimo 

ruševine nekoč mogočnega gradu. Grad je pozidal Albert Marenberški, konec dvanajstega in 

v začetku trinajstega stoletja. Prvotno stavbo so v gotiki povišali, obdajal pa ga je obrambni 

jarek z dvižnim mostom. 1697 je grad uničil požar in ta še danes propada. Do njega vodi več 

sprehajalnih poti, po katerih se bodo na lov podali tudi lovci na skriti zaklad. Hkrati bodo 

potekale tudi tri delavnice, likovna, klekljarska in zeliščarska.  

V idiličnem okolju ob reki Dravi deluje edini biološki bazen v Sloveniji, kjer za čistočo in 

kakovost vode skrbijo izključno naravni organizmi. Ob kopališču stojijo glamping hiške, možno 

pa je tudi kampiranje z avtodomi. Ob lepem vremenu je kopališče odprto tudi v začetku 

septembra, zato se bodo obiskovalci festivala lahko sproščali tudi v tem naravnem kopališču. 

V Radljah in bližnji okolici je na voljo tudi veliko označenih sprehajalnih poti, kjer lahko družine 

uživajo ob sprehodu v naravi. Prav tako se lahko odpravijo na obisk muzeja ali pa preprosto 

uživajo v lepotah našega mesta. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, saj jih bodo v otroškem 

kotičku z različnimi aktivnostmi zabavali animatorji iz OŠ Radlje. 

Pri sestavljanju in oblikovanju programa smo se povezali z lokalnimi gostinci, Občino Radlje 

ob Dravi, turističnim društvom, ŠKTM itd. K izvedbi posameznih dogodkov smo povabili tudi 

zunanje sodelavce, znane osebnosti iz Radelj in okolice, ki so se z veseljem odzvali. Na terenu 

smo posneli nekaj fotografij ter opravili intervjuje z navzočimi. 

1.2 Zgradba naloge 

Naša projektna naloga je sestavljena iz štirih delov. Prvi del naloge je raziskovalni del, ki sloni 

na izvedbi ankete, s pomočjo katere smo poskušali ugotoviti, ali je festival v Radljah sploh 

potreben, kaj ljudi zanima in kaj oziroma koga bi na festivalu želeli videti. To nam je pomagalo 

predvsem pri sestavi programa. 

Drugi del naloge predstavlja našo turistično ponudbo, program in načrtovanje zadolžitev 

posameznikov pri izvedbi programa ter prostorsko in časovno razporeditev.  

V tretjem delu naloge predstavljamo potek promocije in trženja našega produkta, saj se 

zavedamo, da se še tako dober produkt brez dobre reklame ne prodaja. Naša ciljna skupina 

so družine, torej pripadniki vseh generacij, zato smo temu prilagodili tudi našo promocijo. Temu 

delu programa smo dodali finančno strukturo programa, kjer smo ovrednotili posamezne 

dejavnosti.  
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V zadnjem delu naloge smo zapisali naše ugotovitve. Razmišljali smo tudi o izvedbi našega 

festivalskega dogajanja v prihodnje.  

V prilogah smo dodali še dodatno gradivo (anketni vprašalnik in rezultate, reklamni letak, 

zloženko, intervjuje, slikovno gradivo). 

1.3  Predstavitev proizvoda na turistični tržnici 

Turistična stojnica bo predstavljala festival Vikend po Radl'ško ter bo opremljena čim bolj 

zanimivo, barvito in moderno, vključili bomo tudi moderne tehnologije. Osrednji lik in maskota 

našega festivala bo 'Petko', ki je tudi maskota OŠ Radlje. Spremljal nas bo na majicah in 

vstopnicah in bo kot maskota zabaval otroke na festivalu. 

 
K sodelovanju bomo povabile še vsaj dva učenca, ki bosta predstavitev našega turističnega 

proizvoda spremljala z živo glasbo.  
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2. RAZISKOVALNI DEL NALOGE 

2.1 Teoretična izhodišča 

Slovenija je s svojimi naravnimi lepotami, kombiniranjem festivalskega in turističnega 

doživljanja krajev lahko zelo uspešno festivalsko okolje. Od sredine devetdesetih let se je 

namreč festivalsko dogajanje v Sloveniji precej razširilo. Prevladujejo popularno glasbeni 

festivali in umetniško-kulturni dogodki (Kozorog, M.: Festivalski kraji, str.17,18). 

Obstajajo različne definicije termina festival, beseda pa naj bi v slovenščino prišla iz 

angleščine, čeprav je razlaga v Slovarju tujk veliko bolj ozka kot je njen angleški pomen. V 

slovenščini je namreč beseda povezana s periodičnimi dogodki, ki predstavljajo dosežke na 

področju umetnosti. V angleščini pa se beseda festival nanaša na vsakršno praznovanje - 

religiozno, skupnostno, umetniško ali celo veseljačenje in dobro razpoloženje ob nekem 

dogodku (Kozorog, M.: Festivalski kraji, str.19). 

Festivalsko dogajanje je v veliki meri povezano s krajem, saj med njimi in lokalnimi identitetami 

obstaja močna povezava. Čeprav festivali slavijo določeno obliko umetnosti ali kako drugo 

kulturno produkcijo, slavijo tudi kraj, kjer delujejo. Festivali lahko tako tudi periferiji, kar Radlje 

nedvomno so, dajo občutek središčnosti. Poleg tega popravljajo tudi statičnost krajev, ker 

imajo vlogo mobilnosti in gibanja, ki jih določenim krajem primanjkuje (Kozorog, M.: Festivalski 

kraji, str. 39, 139, 140). 

Festivalsko dogajanje v Radljah po mnenju anketirancev ni dovolj pestro. Periodično se vsako 

leto sicer odvijajo Radeljska srečanja, ki pa niso zanimiva vsej populaciji, saj manjka zabave 

in dogodkov, ki bi privabili množice. V preteklosti je dogajanje sicer vedno popestril tudi 

popularni glasbeni koncert, ki pa ga že nekaj let ni več. Prav tako se periodično pripravlja tudi 

hmeljarski likof, ki pa je namenjen le določeni populaciji. V maju se tradicionalno odvija 

mednarodni festival Igraj se z mano, kjer sodelujejo le mlajši otroci. V mesecu avgustu se je 

na kopališču Reš odvijal večdnevni glasbeni festival KKŠ Summer Fest, ki je v Radlje privabil 

precej mladine iz vse Slovenije. Žal se je zaključil že po dveh letih in tako pustil praznino 

predvsem na tem glasbeno-zabavnem področju.  

 

Slika 1: Summer Fest Radlje 2017 (vir: https://images.app.goo.gl/rhc2rFiRHBYwhMdS7, 29. 

12. 2019.) 

 

https://images.app.goo.gl/rhc2rFiRHBYwhMdS7
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Učenci turističnega društva OŠ Radlje smo prepričani, da smo pripravili program, ki bo na 

festivalskem področju zapolnil luknjo, ki je nastala. Program smo namreč zastavili in sestavili 

tako, da bo zanimiv čim širši populaciji. Zaradi svoje pestrosti glasbene in kulinarične ponudbe 

pa bo pritegnil tudi družine iz drugih krajev po Sloveniji. 

2.2 Naravne in geografske značilnosti kraja ter prebivalstvo 

V preteklosti so geografi območje, kjer ležijo Radlje, prištevali k Pohorskemu Podravju. 

Novejša regionalizacija Slovenije pa to območje uvršča v pokrajino Pohorje, Strojna in Kozjak. 

Na jugozahodu jo omejujejo Vzhodne Karavanke, na jugu Konjiško hribovje, na jugovzhodu 

Dravinjske gorice, na vzhodu Dravska ravan, na severovzhodu Slovenske gorice in na severu 

meja s sosednjo Avstrijo. Osrednja enota pokrajine je reka Drava, njen največji vodotok, ki 

teče v smeri od zahoda proti vzhodu. Severno od Drave se vzpenja približno 50 km dolgo 

obmejno hribovje Kozjak, ki se na vzhodu pri Kamnici dotika Slovenskih goric. Južno od Drave 

se nahaja Pohorje, ki se na severu prevesi v 50 km dolgo Dravsko dolino. Dravska dolina 

povezuje Panonsko kotlino in alpski svet. Radlje ob Dravi (371 m) so nastale v širšem delu 

Dravske doline v Muško-Radeljski kotlini na višjem robu širokega Radeljskega polja. Radeljsko 

polje je največja rečno-ledeniška nasipina v Dravski dolini, ki je že nekdaj omogočala razvoj 

kmetijstva navkljub neugodnemu podnebju (http://www.radlje.si/predstavitev). 

 

Slika 2: Satelitska slika Radelj (vir: http://www.google.com/maps, 29. 12. 2019). 

Občina Radlje ob Dravi je del koroške statistične regije. Meri 94 km2. Po površini se med 

slovenskimi občinami uvršča na 77. mesto. 

Statistični podatki za leto 2014 kažejo o tej občini tako sliko: 

Sredi leta 2014 je imela občina približno 6.300 prebivalcev (približno 3.150 moških in 3.100 

žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 83. mesto 

(https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/135). 

 

 

 

http://www.radlje.si/predstavitev
https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/135
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2.3 Potek raziskave 

Pri izdelavi vsakega turističnega programa je potrebno preveriti, kaj si potencialni gostje želijo 

in kaj jih pritegne. Zato smo se tudi mi odločili izdelati raziskavo našega tržišča. V mesecu 

novembru 2019 smo med starši ter učenci druge in tretje triade razredov naše šole izvedli 

anketo v interaktivni obliki preko spleta. Decembra 2019 pa so potekali intervjuji in informativni 

razgovori z gosti in s predstavniki organizacij in društev, ki smo jih povabili k sodelovanju. 

Rezultati raziskave so nam pomagali pri pripravi programa. 

2.4 Rezultati raziskave 

Anketo smo izvedli preko aplikacije Forms in je dostopna na naslednji povezavi: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AKQazOU-

70WGtgfP8NJli5l5enbQ25NGmLT5t3_uvNxUOEtJUzRYR1lVOUhUMEtORjhFMFg0R1BRVy

4u. 

V naši anketi je sodelovalo 72 oseb, od tega 58 žensk in 14 moških. Večina anketiranih je stara 

med 31 in 45 let. Na vprašanje, če poznajo kakšen festival, jih je kar 67 odgovorilo pritrdilno in 

le 4 festivalov ne poznajo. 57 se jih je kakšnega festivala že udeležilo, 14 pa ne. Večina jih je 

obiskala festival v Radljah oziroma v večjem slovenskem kraju. 

Tematika na festivalu, ki so si ga ogledali, je bila pretežno glasba, gledališče, ples ter 

kulinarika. Večina vprašanih, kar 69, si želi tudi v Radljah videti kakšen nov festival. Osrednja 

tema le-tega bi bila po mnenju 43 vprašanih, glasba in ples, 29 pa si jih želi obiskati kulinariko. 

Tekmovanje, ki bi ga želeli videti, je kuharsko tekmovanje ter lov na skriti zaklad.  

Izmed nastopajočih si jih večina želi poslušati koncert Adija Smolarja, Big banda Radlje in Alje 

Krušič. Najraje pa bi videli Tomaža Miheliča in Slavka Bobovnika. Izmed športno-rekreativnih 

dejavnosti je dobil največ glasov pohod, kar 35, sledi mu jahanje s 23 glasovi ter kopanje in 

joga s 17 glasovi. Izmed plesnih zvrsti pa si najbolj želijo hip hop, rock and roll ter folkloro. 

Največ anketirancev je mnenja, da sta najznačilnejši jedi za to območje goveja juha in pražen 

krompir. Precej se jih je opredelilo za piščančjo obaro – 'ajmoht', ki smo jo potem izbrali za jed 

na tekmovanju.  V zadnjem vprašanju smo anketirance pozvali, naj še sami kaj dodajo, kjer jih 

je bila velika večina pozitivno naravnanih in pozdravljajo organizacijo festivala, saj so mnenja, 

da se v Radljah ne dogaja dovolj.  

 

Vsi intervjuvanci so se pozitivno izrekli o našem turističnem produktu in nam obljubili pomoč in 

podporo (glej prilogo intervjuji). Z nami so pri trženju, pripravi in izvedbi turističnega proizvoda 

pripravljeni sodelovati Občina Radlje ob Dravi, OŠ Radlje ob Dravi, ŠKTM Radlje ob Dravi,  

Turistično društvo Radlje ob Dravi, gospa Jožica Okrogelnik, Knjižnica Radlje ob Dravi, 

Kulturno društvo Radlje ob Dravi, lokalni gostinci, povabljeni gostje: Adi Smolar, Alja Krušič, 

Big band Radlje, Trio Rudija Breznika, Tomaž Mihelič, Žan Bukovnik, Slavko Bobovnik in drugi.   

Na osnovi tega lahko sklepamo, da je naš turistični program primeren in zanimiv tako za 

bodoče goste kot za naše potencialne partnerje.  
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3. ČASOVNA IN PROSTORSKA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI 

TER ZADOLŽITVE 

3.1 Izvajalci posameznih nalog 

Sodelujoči 

 

Kontakt Zadolžitev 

 

OŠ Radlje ob Dravi 

Koroška cesta 17,  

2360 Radlje ob Dravi 

 

Ga. Nataša Markač, tajništvo 

šole 

 

 Tel: (02) 887 95 72 

 Fax: (02) 887 95 87 

 E-pošta: info@osradlje.si 

 

Sodelovanje 

učencev in učiteljic 

ter učiteljev pri 

izvedbi programa.  

Turistični krožek OŠ Radlje 

Koroška cesta 17,  

2360 Radlje ob Dravi 

 

Tajništvo šole, mentorice 

turističnega krožka 

 

Tel: (02) 887 95 72 

 Fax: (02) 887 95 87 

 E-pošta: info@osradlje.si 

Vodenje in priprava 

programa, vodenje 

delavnic. 

Javni zavod ŠKTM 

za šport, kulturo, turizem in 

mladino Radlje ob Dravi 

Mariborska cesta 4, SI-2360 

Radlje ob Dravi 

 

Ga. Dominika Karlatec 

 

T: 02 887 32 88 

F: 02 887 32 89 

E: info@sktmradlje.si 

Trženje programa, 

uporaba prostorov. 

Knjižnica Radlje 

Mariborska cesta 6,  

2360 Radlje ob Dravi 

 

T: +386 (0)2 888 04 03 

W: http://www.knjiznica-

radlje.si/ 

E-pošta: knjiznicardl@r-

dr.sik.si 

Sodelovanje v 

programu. 

Občina Radlje ob Dravi 

Mariborska cesta 7,  

2360 Radlje ob Dravi 

 

Ga. Darinka Švajger, tajništvo 

občine 

 

Tel: 02 88 79 630 

Fax: 02 88 79 640 

E-pošta: 

obcina.radlje@radlje.si 

Finančna pomoč pri 

promociji. 

Kulturno društvo Radlje  

Koroška cesta 2,  

2360 Radlje ob Dravi 

Tel: +386 40 741 242 

E-pošta: tajništvo@kdradlje.si 

W:http://www.kdradlje.si/o-

drustvu 

Sodelovanje v 

programu. 

 

mailto:info@sktmradlje.si
mailto:knjiznicardl@r-dr.sik.si
mailto:knjiznicardl@r-dr.sik.si
mailto:obcina.radlje@radlje.si
mailto:tajništvo@kdradlje.si
http://www.kdradlje.si/o-drustvu
http://www.kdradlje.si/o-drustvu
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Društvo prijateljev mladine Radlje 

ob Dravi, MKC Radlje, Mariborska 

cesta 7,  

2360 Radlje ob Dravi 

G. Vojko Gmajner, predsednik 

DPM Radlje ob Dravi 

 

Tel: 02 88 79 630 

Promocija programa. 

 

Turistično društvo Radlje ob Dravi 

Mariborska cesta 7,  

2360 Radlje ob Dravi 

 
 

Ga. Antonija Račnik 

https://www.facebook.com/TD

Radlje/ 

 

Tel: 030 393 144 

Promocija programa, 

sodelovanje v 

programu. 

 

 

3.2 Mesto dogajanja 

Program se odvija na različnih lokacijah, predvsem v samem središču Radelj, kjer bo osrednji 

prireditveni prostor. Tukaj se bodo odvijali koncerti in delavnice, na voljo bodo stojnice s 

kulinarično in turistično ponudbo ter kuharsko tekmovanje. Poleg tega se bodo nekateri 

dogodki odvijali v knjižnici, prostorih MKC, športni hiši, stadionu ter kulturnem domu. Pohod 

bo potekal na Stari grad, ogled zgodovinskih znamenitosti pa med središčem in samostanom.  

 

https://www.facebook.com/TDRadlje/
https://www.facebook.com/TDRadlje/
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3.3 Prostorska in časovna razporeditev 

 DOGAJANJE  DAN  

OD-DO 

PROSTOR ZADOLŽENI 

UČENCI 

DRUGI 

SODELUJOČI 

1 Koncert  Petek 

18.00 – 

20.00  

Prireditveni 

prostor v 

središču 

Radelj 

Julija, Neja, 

Lara, Nuša 

Evita 

Alja Krušič, Big 

Band, Tomaž 

Mihelič 

2 Pravljična 

ura/delavnica/celovečerni 

risani film 

Sobota 

10.00 – 

12.00 

Knjižnica Lara, Julija Knjižnica 

Radlje 

3 Kuharsko tekmovanje in 

ocenjevanje jedi 

10.30 – 

12.30 

Prireditveni 

prostor v 

središču 

Radelj 

Neja, Evita Žan Bukovnik 

4 Degustacija hrane in 

razglasitev rezultatov  

12.30 – 

13.30 

Prireditveni 

prostor v 

središču 

Radelj 

Nuša Tomaž Mihelič 

5 Predstavitev slavnih 

'Radeljčanov' 

13.30 – 

14.00 

Prireditveni 

prostor v 

središču 

Radelj 

Julija, Neja Tomaž Mihelič 

6 Filmska projekcija 

Predavanje o zgodovini 

Radelj 

Predstavitev izdelkov, 

zelišč 

 

Športne aktivnosti 

14.30 – 

16.00 

KD Radlje 

Prostori MKC 

Radlje 

Prireditveni 

prostor v 

središču 

Radelj 

Stadion, 

športna hiša 

Lara 

Evita 

 

Nuša 

 

Julija, Neja 

KD Radlje 

Mateja Jevšnik 

 

Učenci OŠ 

Radlje, lokalni 

kmetje 

Plezalni klub 

Martinček, 

Jure Škurnik, 

Andrej Polanc 

7 Ogled znamenitosti 16.30 – 

18.00 

Sprehod od 

središča proti 

samostanu 

Dominikank 

Lara  

 

 

Učenci OŠ 

Radlje 

10 PLESNE DELAVNICE 

Hip hop 

Rock and roll 

16.30 – 

18.00 

Prireditveni 

prostor v 

središču 

Radelj 

 

Evita 

Nuša 

Lucija Bivšek 

Špela Tertinek 

Katja Mošič 
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Folklora Julija Lilijana Kreuh 

11 Koncert 19.00 – 

22.00 

Prireditveni 

prostor v 

središču 

Radelj 

Julija, Neja, 

Lara, Nuša 

Evita 

Adi Smolar, 

Trio Rudija 

Breznika 

12 Lov na skriti zaklad Nedelja 

9.00 – 

12.00 

Sprehajalna 

pot na Stari 

grad 

Julija, Neja, 

Lara 

/ 

13 DELAVNICE  

Likovna 

Zeliščna 

Klekljarska 

9.00 – 

12.00 

Prireditveni 

prostor v 

središču 

Radelj 

 

Nuša 

Evita 

Lara 

 

Vlasta Pavlič 

TK OŠ Radlje 

Topler Sonja 

14 ZAKLJUČEK 

Pozdrav in zahvala za 

obisk 

12.30 – 

13.00 

Prireditveni 

prostor v 

središču 

Radelj 

Julija, Neja, 

Lara, Nuša 

Evita 

Tomaž Mihelič 

      

 

4. PROMOCIJA IN TRŽENJE 

4.1 Promocija 

 

Vloge turizma za uspešen gospodarski razvoj se v naši občini zavedamo že zadnjih nekaj let, 

saj je bilo s pomočjo evropskih razvojnih sredstev zgrajene veliko potrebne infrastrukture. S 

tem so izpolnjeni pogoji za izvajanje turističnih produktov, tudi našega programa. 

 



15 
 

NAČRT PROMOCIJE 

PROMOCIJA 

 

NA KAKŠEN NAČIN                           

Radijski oglas • Obvestilo šolskega radia na OŠ Radlje in sosednjih šolah* 

• Junij in september 2020 

• Brezplačno 

Radijski oglas • Reklama na Koroškem radiu 

• September 2020 

• Finančno bo oglaševanje podprla Občina Radlje ob Dravi 

Radijski oglas • Reklama na Radiu 1 

• September 2020 

• Finančno bo oglaševanje podprla Občina Radlje ob Dravi 

Osebna 

promocijska 

pisma* 

• Na sosednje osnovne šole 

• Junij in september 2020 

• Finančno bo oglaševanje podprla Občina Radlje ob Dravi 

Plakat • Na OŠ Radlje in na sosednjih osnovnih šolah*, v 

Večgeneracijskem kulturnem centru Radlje, na občinskih 

oglasnih deskah Občine Radlje 

• Med junijem in septembrom 2020 

• Finančno bo oglaševanje podprla Občina Radlje ob Dravi 

Reklamni letaki • Pri DPM Radlje ob Dravi, v Večgeneracijskem kulturnem centru 

Radlje, JZŠKTMR, na OŠ Radlje in na sosednjih osnovnih 

šolah* 

• Med junijem in septembrom 2020 

• Finančno bo oglaševanje podprla Občina Radlje ob Dravi 

Vabilo preko 

socialnih omrežij 

• Vsem fb in twitter prijateljem (člani TK, Turistično društvo, DPM, 

Občina Radlje ob Dravi, JZ ŠKTM Radlje) 

• Med junijem in septembrom 2020 

• Brezplačno 

Vabilo preko 

spletne strani 

 

• Na spletni strani OŠ Radlje, Občine Radlje, JZ ŠKTM Radlje, TD 

Radlje 

• Med junijem in septembrom 2020 

• Brezplačno  

Turistična 

stojnica 

• Širši javnosti v Velenju 

• Marec/april 2020 

• Finančno bo stojnico podprla  OŠ Radlje 

 

 

*OŠ Vuzenica, OŠ Muta, OŠ Ribnica na Pohorju, OŠ Brezno-Podvelka, namenjeno vsem učencem in njihovim 

staršem ter učiteljem. 

 

Reklamne letake, vabila, promocijska pisma in plakate bomo učenci izdelali ročno. Poslikali jih 

bomo s privlačnimi živimi barvami, saj se zavedamo, da je privlačnost reklamnega materiala 

zelo pomembna pri uspešnosti programa.  
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Stroški oglaševanja bodo čim manjši, nastali bodo pri radijskih oglasih, tisku letakov in 

plakatov, krila pa jih bo Občina Radlje. 

 

4.2 Trženje 

 

Da bo trženje našega turističnega produkta čim bolj uspešno, se bomo povezali z lokalnimi 

turističnimi ponudniki, predvsem Turističnim društvom Radlje, Javnim zavodom ŠKTM, DPM 

Radlje in Občino Radlje ob Dravi. 

 

SODELUJOČI         

                                                                          

ZADOLŽITEV 

OŠ Radlje ob Dravi • Pomoč pri pripravi programa 

• Sodelovanje pri programu 

• Pomoč pri promociji 

• Pomoč pri izvedbi turistične tržnice 

Občina Radlje ob Dravi • Pomoč pri finančni izvedbi programa 

• Pomoč pri promociji 

Turistični krožek OŠ Radlje 

ob Dravi 

• Priprava turističnega produkta 

• Organizacija in vodenje programa  

• Priprava propagandnega gradiva  

• Predstavitev turističnega produkta na turistični tržnici 

Turistično društvo Radlje • Pomoč pri promociji 

• Sodelovanje pri programu 

JZ ŠKTM • Pomoč pri promociji 

• Sodelovanje pri programu 

Kulturno društvo Radlje • Sodelovanje pri programu 

DPM Radlje • Pomoč pri promociji 

Knjižnica Radlje • Pomoč pri promociji 

• Sodelovanje pri programu 

Plezalni klub Martinček • Sodelovanje pri programu 

  

 

Turistični produkt bomo najprej izvajali poskusno ter ga po potrebi dopolnjevali. Glede na to, 

da smo ga zastavili tako, da bo pritegnil širše množice od blizu in daleč, smo prepričani, da 

se bo odvijal vsako leto, in sicer prvi teden v septembru. 

Pri izdelavi našega turističnega produkta smo naredili tudi finančni načrt celotnega programa.  
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5. FINANČNA ZGRADBA PROJEKTA 
Pri izdelavi našega turističnega produkta smo izdelali tudi finančni načrt programa. 

 

a) Plačljive storitve 

 

STORITEV PRIHODKI CENA ODHODKI CENA 

Telefon* Sponzorska 
sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

1.56 € OŠ Radlje ob 
Dravi 
60 min 

0,026 €/min 

Potni stroški* Sponzorska 
sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

23.5 € OŠ Radlje ob 
Dravi 
100 km 

0,2350 €/km 

Tisk 
promocijskega 
gradiva 

Sponzorska 
sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

400 € OŠ Radlje ob 
Dravi 
Dvostranska 
barvna  kopija 
A4 - 1000 kom 

0,40 € / kos 

Najem, 
priprava in 
pospravljanje 
prostorov 

Sponzorska 
sredstva  
Občine Radlje 
ob Dravi 
 
Knjižnica Radlje 
Turistično 
društvo Radlje 
 

400 € 
 
 
60 € 
 
900 € 
120 € 

OŠ Radlje ob 
Dravi in športna 
hiša Radlje 
Kinodvorana 
Radlje 
Knjižnica Radlje 
Prostori 
Mladinskega 
centra Radlje 

40 €/uro 
 
 
30 € /uro 
 
30 € /uro 
60 € /dan 

Material za 
delavnice 

Sponzorska 
sredstva 
Knjižnice Radlje 
 
 
 
 
Turistično 
društvo Radlje 
 
 

 
100 € 
  
 
 
 
 
225 € 
200 € 

 
 
Knjižnica Radlje 
 
 
 
 
Turistično 
društvo Radlje 
ob Dravi 

Barvni papir 
pastelne barve 
10 € /500 kom 
intenzivne 
barve 8,88 €/ 
500 kom... 
 
Piščančje meso 
4,50 €/kg 
Druge sestavine 
 

Ozvočenje Sponzorska 
sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

900 € Občina Radlje 
ob Dravi 

300 €/dan 

Nakup in tisk 
majic za 
učence 
turističnega 
krožka in 
člane, ki 
sodelujejo v 
festivalu na 
delavnicah 

Sponzorska 
sredstva 
turističnega 
društva 

 
225 € 

Turistično 
društvo Radlje 
ob Dravi 

 
9 €/kos 

Nagrade Sponzorska 
sredstva 
restavracije 
Marenberg  

 
200 € 

 

Restavracija 
Marenberg 
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Nastop znanih 
osebnosti * 

Vstopnine  na 
koncerte, 
prijavnine na 
delavnice 

4000-6000 € Občina Radlje 
ob Dravi 

1000-1500 €/na 
nastopajočega 
posameznika ali 
skupino 

Povezovanje 
glavnega 
dogajanja 
programa 

Vstopnine in 
prijavnine 
 

400 € Občina Radlje 
ob Dravi 

20 €/uro 

SKUPAJ  10 155 €   

 

*https.//www.racunovodstvo.net/tabelice/129/kilometrina-za-uporabo-lastnega-vozila-v-

sluzbene-namene-v-drzavi 

*https://telemach.si/telefonija/cenik-klicev 

*sredstva za nastopajoče so le okvirna, dostopa do realnih podatkov nimamo 

b) Storitve, opravljene s prostovoljnim delom 

AKTIVNOST NOSILEC URE 

Izdelava letakov, plakatov Člani turističnega krožka 10 ur 

Priprava lova na skriti 
zaklad 

Člani turističnega krožka 15 ur 

Pomoč pri pripravi  
delavnic 

Člani turističnega krožka 20 ur 

Vodenje delavnic Člani turističnega krožka 40 ur 

Usmerjanje obiskovalcev Člani turističnega krožka 20 ur 

 

c) Cena storitev 

Storitev Cena na osebo /družino 

Vstopnina za  delavnico 2 € 

Prijavnina za kuharsko delavnico 2 € 

Vstopnina za koncert Odrasli 8 €, otroci 2  € 

Vstopnina za filmsko predstavo 4 € 

 

 

6. TERMINSKI PLAN DELA 
 

AKTIVNOST             

                                                                                                   

 TERMIN 

NAČRT PROGRAMA 

 

Oktober 2019 

ANKETA 

 

November 2019 

INTERVJU 

 

December 2019 

OGLAŠEVANJE 

 

Junij-september 2020 

PREDSTAVITEV Februar 2020 – OŠ Radlje 
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Marec/april 2020 – turistična tržnica Velenje 

 

IZVEDBA PROGRAMA 

 

September 2020  

 

 
 

 

7. OPIS TURISTIČNEGA PRODUKTA 
 

Trajanje programa: petek od 18.00 do 20.00, sobota od 10.00 do 22.00 in nedelja od 9.00 do 

13.00. 

Lokacija: središče Radelj, pot na Stari grad, pot med središčem in samostanom Dominikank. 

Ciljna skupina: družine z otroki, vse starostne skupine. 

Število oseb: delavnice: 15-35; lov na skriti zaklad: med 50 in 60 skupin; koncert: do 1.500 

ljudi. 

Časovna umestitev programa: od 4. do 6. septembra 2020; nato vsak prvi vikend v 

septembru. September smo si izbrali zato, ker v tem mesecu Radlje praznujejo svoj občinski 

praznik, poleg tega je še dovolj toplo, da se lahko program izvaja na prostem. Hkrati je odprt 

še vodni park Reš, kjer se lahko gostje sprostijo ob kopanju v prvem biološkem kopališču v 

Sloveniji ter prespijo v glamping hiškah. 
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PROGRAM: 

Ob lepem vremenu se bodo gostje lahko tako v soboto kot nedeljo kopali na kopališču Reš ter 

se okrepčali na stojnicah, kjer bodo lokalni gostinci ves čas nudili hrano in pijačo. 

PETEK: 

1. Koncert: Alja Krušič in Big Band Radlje (18.00-20.00). 

V petek se bodo gostje zbrali na osrednjem prireditvenem prostoru, kjer bo potekal koncert 

Alje Krušič in Big Banda Radlje.  

 
 

Sliki 3 in 4: Alja Krušič (vir: https://images.app.goo.gl/bxJRBmdgyy2wqTT49, 3. 1. 2020) in Big 

Band Radlje (vir: https://images.app.goo.gl/LZXUnwq6hWUJk8wz8, 3. 1. 2020). 

Po končanem koncertu bodo lahko gostje prespali v Marenberškem mladinskem hotelu ali pa 

si prenočišče poiskali v glamping hiškah ob vodnem parku Reš. 

             

Sliki 5 in 6: Glamping Green Resort Radlje (vir: https://www.greenresort.si/si/galerija, 3. 1. 

2020). 

 

 

 

https://images.app.goo.gl/bxJRBmdgyy2wqTT49
https://images.app.goo.gl/LZXUnwq6hWUJk8wz8
https://www.greenresort.si/si/galerija
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SOBOTA: 

1. Pravljična ura, delavnica/celovečerni risani film (10.00-12.00): 

V soboto bosta Lara in Julija pričakali otroke pred knjižnico Radlje, kjer bodo potekale 

dopoldanske aktivnosti. V sodelovanju s knjižnico Radlje si bodo najmlajši otroci ogledali 

pravljico ter sodelovali v delavnici na isto temo. Nekoliko večji pa si bodo lahko ogledali 

celovečerni risani film.  

 

Slika 7: Knjižnica Radlje (vir: https://images.app.goo.gl/LmqpwWVw6e3uoY1R7, 3. 1. 2020). 

2. Kuharsko tekmovanje in ocenjevanje jedi (10.30-12.00): 

Medtem ko bodo otroci uživali v knjižnici Radlje, se bodo starši pomerili v kuhanju ajmohta 

oziroma piščančje obare, ki je slovenska narodna jed. Ajmoht se je ohranil vse do danes in ga 

tudi v Radljah in okolici gospodinje pogosto skuhajo, vanj pa obvezno zakuhajo tudi cmoke. 

Tekmovanje bo potekalo na osrednjem prireditvenem prostoru, kjer bosta Neja in Evita 

poskrbeli, da bo vse potekalo gladko. Kuharsko tekmovanje bo vodil in ocenjeval Žan 

Bukovnik, ki se je leta 2018 udeležil kuharskega tekmovanja Master Chef Slovenije.  

 

Slika 8: Ajmoht s cmoki (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Obara, 3. 1. 2020). 

3. Degustacija hrane in razglasitev rezultatov (12.30-13.30): 

Kuharskemu tekmovanju bo sledila tudi degustacija pripravljene hrane. Degustacijo bo 

spremljala Nuša, vsi pa bodo imeli priložnost ajmoht tudi oceniti. Zmagovalec bo polovico 

glasov prejel od strokovne žirije, polovico glasov pa od ocen gostov. Zmagovalno družino bo 

razglasil Tomaž Mihelič, za nagrado pa bo družina odšla na večerjo z enim izmed slavnih 

Radeljčanov. 

https://images.app.goo.gl/LmqpwWVw6e3uoY1R7
https://sl.wikipedia.org/wiki/Obara
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4. Predstavitev slavnih 'Radeljčanov' (13.30-14.00): 

Tudi iz Radelj prihaja kar nekaj pomembnih osebnosti, tako s področja športa kot umetnosti, 

politike in kulture. Z njimi se bo pogovarjal Tomaž Mihelič, ki jim bo postavil nekaj zanimivih 

in šaljivih vprašanj. Kot gostje se bodo predstavili: Slavko Bobovnik, Robert Koren in Mate 

Brodar.  

Slavko Bobovnik je dolgoletni voditelj Dnevnika na RTV SLO, sedaj pa voditelj kviza Lepo je 

biti milijonar na Planet TV. 

 

Slika 9: Slavko Bobovnik (vir: https://images.app.goo.gl/Ct1PbzyERVGrJwom8, 3. 1. 2020). 

Robert Koren je slovenski nogometaš, ki trenutno igra v 2. angleški nogometni ligi v klubu 

Hull City. 

 

Slika 10: Robert Koren (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Robert_Koren, 3. 1. 2020). 

Mate Brodar – Bro prihaja iz Radelj ob Dravi in je polovica glasbenega dueta Okustični. Poleg 

tega je sodeloval tudi na Eurosongu in kar nekajkrat tudi z Jadranko Juras. 

https://images.app.goo.gl/Ct1PbzyERVGrJwom8
https://sl.wikipedia.org/wiki/Robert_Koren
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Slika 11: Mate Brodar (vir: https://images.app.goo.gl/zUD9NkXADkojgWie8, 3. 1. 2020). 

5. Filmska projekcija/predavanje o zgodovini Radelj/predstavitev izdelkov, 

zelišč/športne aktivnosti (14.30-16.00): 

Sledi pestro dogajanje, kjer se bo našlo za vsakogar nekaj.  

Filmske navdušence bo Lara popeljala v KD Radlje, kjer si bodo lahko ogledali družinski film, 

ki bo navdušil tako mlado kot staro. 

V prostorih MKC Radlje bo Evita vodila predavanje Mateje Jevšnik, učiteljice zgodovine, ki bo 

na zanimiv način govorila o zgodovini mesta Radlje. 

Nuša bo goste pospremila na osrednji prireditveni prostor, kjer bo potekala predstavitev 

lokalnih kmečkih izdelkov ter zelišč. 

Seveda pa bo poskrbljeno tudi za športne navdušence, ki se bodo lahko udeležili pestrega 

športnega dogajanja. Lahko se bodo preizkusili v športnem plezanju pod okriljem Plezalnega 

kluba Martinček. Nogometni navdušenci bodo svoje znanje pokazali na umetni travi oziroma 

stadionu, tekmovali pa bodo lahko tudi v odbojki na mivki.  

      
 

Slike 12, 13, 14: plezalna stena v Športni hiši (vir: http://www.pk-martincek.net/plezalna-stena-

radlje-ob-dravi, 3. 1. 2020), stadion (vir: TK OŠ Radlje) in igrišče za odbojko (vir: TK OŠ 

Radlje). 

https://images.app.goo.gl/zUD9NkXADkojgWie8
http://www.pk-martincek.net/plezalna-stena-radlje-ob-dravi
http://www.pk-martincek.net/plezalna-stena-radlje-ob-dravi
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6. Ogled znamenitosti (16.30-18.00): 

Sledi ogled mesta Radlje, kjer bodo osnovnošolci popeljali goste na ogled zgodovinskih 

znamenitosti mesta. Tako bodo goste popeljali od cerkve Sv. Mihaela, ki se prvič omenja leta 

1251 in stoji v samem centru mesta in Marijinega znamenja, do Rožnega dvora, ki izvira iz 16. 

stoletja in je še vedno čudovita kamnita zgradba ter kopališke hiše, kjer lahko še danes vidimo 

zbiralni bazen, v hiši pa je bilo tudi kopališče, namenjeno najbogatejšim. Pot jih bo vodila mimo 

kozolca na Maistrovi cesti, kjer stoji poslednji toplar ali dvojni kozolec, do dvorca Mahrenberg, 

ki je bil sprva grajska pristava, kamor se je prenesel sedež marenberške gospoščine, obdaja 

pa ga angleški park iz 19. stoletja. Sledi obisk Kalvarije, kjer so ob poti do vrha griča 

postavljene kamnite plastike, ki predstavljajo postaje križevega pota, ogled pa se bo končal pri 

samostanu dominikank, kjer je v preteklosti delovala ena izmed prvih lekarn na ozemlju 

današnje Slovenije. 

      

Sliki 15 in 16: Rožni dvor (foto: TK OŠ Radlje) in kozolec (vir: 

http://www.sktmradlje.si/kozolec_ob_maistrovi_ulici, 3. 1. 2020) 

 

Slika 17: G. M. Vischer: Topographia Ducatus Stiriae, Mahrenberg, 1681, bakrorez; v 

ospredju samostan dominikank, v ozadju marenberški grad, trg, Kalvarija in dvorec (vir: 

http://www.sktmradlje.si/dvorec_mahrenberg, 3. 1. 2020). 

http://www.sktmradlje.si/kozolec_ob_maistrovi_ulici
http://www.sktmradlje.si/dvorec_mahrenberg
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Sliki 18 in 19: samostan in dvorec (foto: TK OŠ Radlje).  

 

                                

Sliki 20 in 21: cerkev Sv. Mihaela in Marijino znamenje (foto: TK OŠ Radlje). 

7. Plesne delavnice (16.30-18.00): 

Medtem ko si bodo gostje ogledovali zgodovinske znamenitosti Radelj, bodo Evita, Nuša in 

Julija plesne navdušence pospremile do plesnih delavnic. Dve plesni delavnici bosta potekali 

pod okriljem učiteljice športne vzgoje Lucije Bivšek. Hip-hop delavnico bo vodila Špela 

Tertinek, delavnico rock and rola pa Katja Mošič. Obe fantastični plesalki, ki sta še pred enim 

letom odlično zastopali OŠ Radlje na državnih plesnih tekmovanjih. Nekoliko bolj tradicionalna 

folklorna delavnica pa bo potekala pod vodstvom učiteljice razrednega pouka Lilijane Kreuh.   
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Slika 22: Šolski plesni festival, OŠ Radlje (foto: OŠ Radlje). 

 

Slika 23: folklorna skupina OŠ Radlje ob Dravi (foto: OŠ Radlje). 

8. Koncert Adija Smolarja in Tria Rudija Breznika (19.00-22.00): 

Sobotno festivalsko dogajanje se bo zaključilo s koncertom. Koncert se bo pričel s Triom 

Rudija Breznika. Fantje prihajajo iz Mute in so eden bolj priljubljenih narodno-zabavnih 

ansamblov na Koroškem. 

 

Slika 24: Trio Rudija Breznika (vir: https://images.app.goo.gl/Df4tNnivsHFJj6H57, 3. 1. 2020). 

https://images.app.goo.gl/Df4tNnivsHFJj6H57
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Za njimi pa bo na oder prišel še Adi Smolar, Korošec in eden izmed najuspešnejših slovenskih 

kantavtorjev, ki ga ni potrebno posebej predstavljati. S tem koncertom, ki bo potekal na 

osrednjem prireditvenem prostoru, bo zaključen drugi festivalski dan. 

 

Slika 25: Adi Smolar (vir: https://images.app.goo.gl/t5at9FjAUhfoMVLh9, 3. 1. 2020). 

NEDELJA: 

1. Lov na skriti zaklad (9.00-12.00): 

Zadnji festivalski dan se bo pričel z lovom na skriti zaklad po poti do razvalin Starega Gradu. 

Članice TK OŠ Radlje bodo pripravile točke po sprehajalni poti, ki bodo vodile do razvalin 

gradu. Zmagovalce pa bo na vrhu pričakal 'skriti milijonar' z nagrado.  

 
 

Sliki 26 in 27: razvaline Starega gradu (vir: https://images.app.goo.gl/uB9JvzWdDrhkjZkB6, 

3.1.2020) in razgled z gradu na mesto Radlje (vir: 

https://images.app.goo.gl/PRwRNeueayr8MMfm9, 3. 1. 2020). 

2. Delavnice (9.00-12.00): 

Na osrednjem prireditvenem prostoru bodo potekale tri delavnice: likovna, zeliščna in 

klekljarska. Likovno delavnico bo vodila učiteljica likovnega pouka Vlasta Pavlič, ki bo v 

predvidenem času udeležencem podala čim več svojega znanja. Gospa Jožica Okrogelnik se 

ukvarja z zelišči že precej let in vodi zeliščne delavnice v Radljah in bližnji okolici. Po njenih 

navodilih bodo učenke TK OŠ Radlje izvedle zeliščno delavnico. Čeprav klekljanje za Radlje 

https://images.app.goo.gl/t5at9FjAUhfoMVLh9
https://images.app.goo.gl/uB9JvzWdDrhkjZkB6
https://images.app.goo.gl/PRwRNeueayr8MMfm9
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ni ravno značilno, se z njim ukvarja gospa Sonja Topler, ki bo udeležencem z veseljem 

pokazala nekaj osnov izdelave čipk. 

 

Slika 28: izdelava čipk (vir: https://images.app.goo.gl/n3MGCBGg8XNoH84C9, 3. 1. 2020). 

3. Zaključek (12.30-13.00): 

Festivalski vikend se bo zaključil s pozdravom članic TK OŠ Radlje ter nagovorom Tomaža 

Miheliča z osrednjega prireditvenega prostora. Vsi udeleženci festivala bodo vabljeni, da se 

Vikenda po Radl'ško udeležijo tudi prihodnje leto. 

 

 

 

 

 

https://images.app.goo.gl/n3MGCBGg8XNoH84C9
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8. ZAKLJUČEK 

 
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da nam je uspelo pripraviti turistični produkt, ki bo zanimiv tako 

družinam kot posameznikom. Festivalsko dogajanje v Radljah tako po našem mnenju kot 

mnenju mnogih domačinov ni dovolj pestro. Za osnovo našega festivala smo uporabili Radlje 

in njegove posebnosti in zanimivosti, šli pa smo tudi nekoliko širše, saj smo povabili tudi goste, 

ki niso domačini. V tem času se nam je z vestnim delom uspelo naučiti, kako pripraviti dober 

turistični produkt. Uporabili smo različne raziskovalne metode ter timsko delo, saj je bilo dela 

res veliko. Naučili smo se tudi, kako razmišljati tržno in kako se pripravi finančna zgradba 

projekta. Poleg tega smo vključili tudi oglede kulturno-zgodovinskih spomenikov, ki se jih 

domačini navadno niti ne zavedamo. Program našega festivala je zelo raznolik in smo 

prepričani, da bo pritegnil obiskovalce iz Radelj in okolice ter širše Slovenije. Nedvomno je naš 

festival edinstven predvsem zaradi pestrega programa, ki ga nudimo.   

 

Med  našim delom se nam je porodilo še več idej, ki bi jih lahko uporabili v programu.  

Zanimive bi bile še naslednje dejavnosti: 

– v program bi lahko vključili še gledališko predstavo; 

– lahko bi vključili še delavnico izdelave zeliščne kozmetike (krem in mila); 

– lahko bi vključili še več športnih dejavnosti, kot npr. tek, kolesarjenje, košarka, malčkov šport; 

– lahko bi vključili še družinsko tekmovanje v teku; 

– lahko bi vključili še tečaj jahanja; 

– lahko bi vključili ribarjenje v ribniku Reš; 

– lahko bi vključili še voden sprehod po vodni in gozdni učni poti. 

Naš festival bi lahko temeljil na konceptu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi (CSG), saj 

ima občina Radlje ob Dravi vse pogoje za vzpostavitev mednarodno pomembnega CSG. 

Idej imamo torej še veliko, prav tako pa tudi volje, da jih uresničimo.  
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VIRI IN LITERATURA 
 

Ustni viri: domačini Radelj. 

 

Splet:  

http://www.sktmradlje.si/vodni_park_radlje_ob_dravi 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Radlje_ob_Dravi 

http://www.kdradlje.si/ 

http://www.marezijazz.si/sl/nastopajoci/big-band-radlje-0 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Alja_Kru%C5%A1i%C4%8D 

http://www.sktmradlje.si/marenberski_mladinski_hotel 

https://www.greenresort.si/si/ 

http://www.google.com/maps 

https://images.app.goo.gl 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Obara 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Robert_Koren 

http://www.pk-martincek.net/plezalna-stena-radlje-ob-dravi 

http://www.sktmradlje.si/kozolec_ob_maistrovi_ulici 

http://www.sktmradlje.si/dvorec_mahrenberg 

 

Knjiga: 

Miha Kozorog, Festivalski kraji: koncept, politike in upanje na periferiji, Univerza v Ljubljani, 

Filozofska fakulteta, 2013. 

 

 

 

http://www.sktmradlje.si/vodni_park_radlje_ob_dravi
https://sl.wikipedia.org/wiki/Radlje_ob_Dravi
http://www.kdradlje.si/
http://www.marezijazz.si/sl/nastopajoci/big-band-radlje-0
https://sl.wikipedia.org/wiki/Alja_Kru%C5%A1i%C4%8D
http://www.sktmradlje.si/marenberski_mladinski_hotel
https://www.greenresort.si/si/
http://www.google.com/maps
https://images.app.goo.gl/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Obara
https://sl.wikipedia.org/wiki/Robert_Koren
http://www.pk-martincek.net/plezalna-stena-radlje-ob-dravi
http://www.sktmradlje.si/kozolec_ob_maistrovi_ulici
http://www.sktmradlje.si/dvorec_mahrenberg
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PRILOGE 

PRILOGA 1: ANALIZA ANKETE 

Povzetek je dostopen na naslednji povezavi: 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=AKQazOU-

70WGtgfP8NJli5l5enbQ25NGmLT5t3_uvNxUOEtJUzRYR1lVOUhUMEtORjhFMFg0R1BRVy

4u&AnalyzerToken=fw8nXTm4OdJzL8h3AmmU8qPMwwQFS8dU. 

1. Spol:          

                                                               

Moški: 14 

Ženski: 58       

 

2. Starost:  

 

6 do 15 let: 5 

16 do 30 let: 1 

31 do 45 let: 54 

46 do 60 let: 11 

Nad 60 let: 1  

  

 

3. Ali poznaš kakšen festival? 

 

 

Da: 67 

Ne: 4 
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4. Si se že udeležil / udeležila katerega izmed festivalov? 

 

 

Da: 57 

Ne: 14 

 

5. Če si na zgornje vprašanje odgovorila / odgovorila z DA, kje je bil ta festival? 

 

V občini Radlje: 34 

V eni izmed okoliških občin: 14 

V večjem slovenskem kraju: 27 

Drugo: 3 

 

6. Kakšna je bila tematika na tem festivalu? 

 

Glasba, gledališče, ples: 38  

Šport: 12 

Kulinarika: 27 

Družina: 6 

Drugo: 2 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bi radi v Radljah videli kakšen nov festival? 

 

Da: 69  

Ne: 1 
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8. Kaj bi bila osrednja tema festivala? 

 
Narečje:13 

Šport:19 

Tekmovanje: 6 

Glasba in ples: 43 

Kulinarika.29 

Drugo: 2 

 

9. Katero tekmovanje oz. igro bi želeli videti? 

 

Gasilsko tekmovanje: 6 

Kuharsko tekmovanje: 42 

Poznavanje koroškega narečja: 

15 

Lov na skriti zaklad: 24 

Drugo: 4 

 

 

10. Koga izmed nastopajočih glasbenikov bi želeli videti? 

 

Pihalni orkester: 12 

Big band Radlje: 24 

Adi smolar: 36 

Alja Krušič: 21 

Drugo: 13 
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11. Katero znano osebo iz Radelj in okolice bi želeli videti? 

 

Robert Koren: 9 

Tomaž Mihelič: 39 

Slavko Bobovnik: 24 

Mate Brodar: 15 

Drugo: 1 

 

12. Kakšno športno rekreativno dejavnost bi vključili? 

 
Pohod.35 

Kopanje.17 

Joga.17 

Nogomet.7 

Atletika.4 

Jahanje.23 

Drugo1 

 

13. Katero plesna zvrst vas najbolj zanima? 

 

Hip hop: 31 

Rock and roll: 28 

Folklora: 11 

Balet: 4 
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14. Katera jed je za širšo okolico Radelj najbolj značilna? 

 

Največ anketirancev je mnenja, da sta to goveja juha in pražen krompir. Precej se jih je 

opredelilo za piščančjo obaro – 'ajmoht', ki smo jo potem izbrali za jed na tekmovanju. 

 

15. Kaj bi za konec na temo festival še želeli dodati? 

 

Velika večina jih je bila pozitivno naravnanih in pozdravljajo organizacijo festivala, saj so 

mnenja, da se v Radljah ne dogaja dovolj.  

 

 

 

 

PRILOGA 2: INTERVJUJI 
 

 G. Alan Bukovnik 

 

Kakšno je festivalsko dogajanje v Radljah? 
 
G. Bukovnik: Radlje je že kar hitro začelo z uvajanjem festivalov oziroma raznih aktivnosti, 

izvajanjem turistične strategije. Poskušali smo z različnim festivalskim dogajanjem, tudi več 

dnevnim. Festivali so na nek način dodatna promocija kraja in pa promocija našega 

razmišljanja o razvoju turizma. Ni nekaj novega, kar bi si izmislili mi, ampak smo to videli tudi 

v drugih krajih. Menim, da je festivalsko dogajanje ena odlična odskočna deska za razvoj 

turizma tudi pri nas. 

 
Torej bi se strinjali, da bi uvedli kakšen nov festival? 
 
G. Bukovnik: Zagotovo. Saj je festivalsko dogajanje zelo aktualno. Tudi v smislu turističnega 

razvoja Radelj je to tržna niša, ki jo je potrebno razvijati v prihodnje. 

 
Ste se že udeležili kakšnega festivala izven Radelj? Kje je bil? 
 
G. Bukovnik: Verjetno sem se udeležil več festivalov. Kot na primer festival v Biogradu na 
Moru. 
 
Kakšna je bila tema tega festivala? 
 
G. Bukovnik: Gastronomija. 
 
Vam je bil všeč? 
 
G. Bukovnik: Zelo. 
 
V naš program bomo vključili znane osebnosti iz Radelj in okolice. Se vam zdi to 

zanimivo? Bi privabilo ljudi? 

 
G. Bukovnik: Zagotovo imamo v Radljah kaj povedati tudi na to temo. 
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Kakšna bi  bila vaša idealna tema festivala? 
 
G. Bukovnik: Zagotovo promocijski učinek, ki bi ga festival dodal  k naši lokalni skupnosti. 

Nato tematika, ki bi lahko z izvirnostjo pripomogla tudi pri drugačni prepoznavnosti. Tu se 

nagibam k temi, lahko pri nas govorim o unikatni temi, saj z vzpostavitvijo centra za sonaravno 

in trajnostjo gospodarjenje z gozdovi pravzaprav dobivamo v Radljah edinstveno zadevo na 

svetovni ravni, saj tega nima še nihče. S tem bi lahko v Radljah ustvarili eno strašansko dobro 

zgodbo in s tem privabili v Radlje ljudi. Lahko mi verjamete, da je na svetu vedno večje 

zanimanje za trajnostni razvoj. 

 
Naš naslov je Vikend po Radl'ško. Vas naslov dovolj privabi, bi si ga šli ogledati?  
 
G. Bukovnik: Da. 
  
Ali je na Radeljskih festivalih veliko ljudi iz drugih krajev? 
 
G. Bukovnik: Menim, da je osnovni parameter, da privabimo ljudi tudi od drugod. Zdi se mi, 

da smo že privabili veliko ljudi iz drugih krajev na naše razne festivale. Velika uspešnica je bil 

Summer Fest. 

 
 Bi bilo mogoče, da bi del mesta tudi zaprli? 
 
G. Bukovnik: Da, saj smo morali to že večkrat narediti.  
 
Bi nas finančno podprli? 
 
G. Bukovnik: Seveda bi. 
 

 

 

 Ga. Sonja Topler 

Kdo vas je navdušil za klekljanje, ki za našo regijo ni ravno značilno? 

Ga. Topler: Izhajam iz vasi Godovič, ki je le 12 km oddaljen od Idrije, zibelke klekljanja idrijske 
čipke. V Godoviču sem obiskovala nižjo stopnjo osnovne šole (1.-4. r), višjo stopnjo pa v Idriji 
(5.-8. r). V osnovni šoli je bilo povsem normalno, da smo se dekleta po pouku priključile 
čipkarski šoli (oz. krožku klekljanja), ki so jo vodile odlične mentorice. To šolo sem obiskovala 
do zaključka šolanja na gimnaziji v Idriji. Doma pa je klekljala tudi moja stara mama. Tako kot 
ona sem veliko prostega časa med počitnicami preživela "za bulo". Klekljanje je postal moj 
najljubši hobi, ki mi je bil všeč zaradi ustvarjalnosti in lepih unikatnih izdelkov. 

Kako dolgo se že s tem ukvarjate?  

Ga. Topler: Klekljati sem začela v 2. r OŠ, torej se sedaj s tem ukvarjam že 33 let. 

Ali klekljanje tudi kje poučujete? Kako bi se tega lahko naučili tudi učenci na OŠ 
Radlje?  

Ga. Topler: Da, trenutno poučujem klekljanje na OŠ Muta in v župniji Vuhred. Pretekla leta 
sem organizirala tudi nekaj začetnih tečajev klekljanja za odrasle po Koroškem (Podvelka, 
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Ojstrica, Vuzenica, Remšnik). Tudi na OŠ Radlje bi lahko ponudili učencem krožek klekljanja 
ali pa izbirni predmet klekljanje. 

Ali je po vašem mnenju festivalsko dogajanje v Radljah dovolj pestro?  

Ga. Topler: Težko dobro odgovorim na to vprašanje, ker sem se premalo poglabljala v celotno 
dogajanje, seveda pa se vedno da narediti še več in pripraviti marsikaj inovativnega. 

Kaj menite o novem 3-dnevnem festivalu v Radljah, ki bi bil namenjen družinam? Bogata 
ponudba bi zajemala vse, od glasbe, kulinarike, zabave, kulture, športa, različnih 
delavnic, pohoda, ...  

Ga. Topler: To je dobrodošla ponudba za družine, ko si družine organizirano vzamejo čas 
zase, se družijo z drugimi družinami in preživijo čas v veselju, igrivosti in dogodivščinah. 

Ali bi bili pripravljeni z delavnico klekljanja sodelovati na festivalu?  

Ga. Topler: Da, seveda. 

 

Ga. Vlasta Pavlič 
 
Bi želeli v Radljah kakšen nov festival? 
 
Ga. Pavlič: Da, to se mi zdi super ideja. 
 
Ali redno obiskujete festivale v Radljah? 
 
Ga Pavlič: Da, obiščem jih, če se le da. 
 
Jih (festivale) obiskujete tudi drugod po Sloveniji? 
 
Ga. Pavlič: Da, rada si ogledam koncert jazza v Ljubljani. Včasih pa sem obiskala tudi festival 
Lent v Mariboru kjer sem si ogledala različne koncerte. Obiskujem tudi različne likovne 
razstave. 
 
Kako se vam zdijo festivali v Radljah? 
 
Ga. Pavlič: So zelo zanimivi in res se vedno nekaj zabavnega dogaja. Super je, da se vedno 
kaj pokaže, se mladina izpostavi in se druži. 
 
So bili v festivali v Radljah že pred leti? 
 
Ga. Pavlič: So bili. 
 
Je v Radljah veliko umetnikov? 
 
Ga. Pavlič: Nekaj jih je, veliko je ljubiteljskih umetnikov, akademskih pa malo manj. 
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 Ga. Mateja Jevšnik 
 

Je zgodovina Radelj zanimiva? 

 

Ga. Jevšnik: Da, je zelo zanimiva. 

 

Imamo v Radljah veliko zanimivosti? Bi nam o njih lahko kaj malega povedali? 

 

Ga. Jevšnik: V Radljah imamo kar precej zanimivosti.  

• Dvorec, ki je bil nekoč grajska pristava. Kasneje so ga prezidali in mu dodali lep 

angleški park. Danes v njem deluje enota Koroškega pokrajinskega muzeja.  

• Ostanke dominikanskega samostana, ustanovljen je bil sredi 13. stoletja in bil ukinjen 

v okviru jožefinskih reform. Samostan je na žalost v slabem stanju, velik del 

kompleksa pa so že po ukinitvi porušili. 

• Kalvarija - križev pot iz 18. stoletja z baročnimi kipi. 

• Razvaline starega gradu, ki je bil zgrajen v začetku 13. st. in kasneje večkrat 

prezidan. Zaradi uničenja v požarih so grad prepustili propadanju, danes pa so 

razvaline urejene za turistične oglede. 

• Cerkev sv. Mihaela. Prvotna cerkev je bila postavljena sredi 13. stoletja, kasneje so jo 

povečali, sedanjo podobo pa je dobila v 18. stoletju, ko so jo barokizirali. 

• Marijino znamenje je baročno figuralno znamenje iz 18. st, ki je prvotno stalo pred 

samostansko zgradbo. 

• Župankova domačija, spomenik iz 2. sv. vojne. 

• Trške hiše iz 19. st.: dom obrtnikov, stara pošta, župnišče, "Badhaus"-kopališka 

hiša... 

• Rožni dvor, najstarejša trška hiša, z gospodarskim poslopjem.  

• Podružnične cerkve sv. Egidija v Zg. Vižingi, sv. Treh Kraljev v istoimenskem zaselku 

in Sv. Janeza v Št.Janžu. 

Kako se vam zdijo festivali v Radljah? Bi dodali še kakšnega?  

 

Ga. Jevšnik: Razen hmeljarskega likofa, jih nimamo. Treba bo razmisliti o tem. 

 

Hodite na festivale tudi v drugih krajih po Sloveniji? 

 

Ga. Jevšnik: Trenutno ne dosti. 

 

 

 Ga. Jožica Okrogelnik 

Že nekaj let vas poznamo kot navdušeno zeliščarko. Katera zelišča gojite? 
 

Ga. Okrogelnik: Jaz gojim veliko zelišč, ki jih posejem ali pa posadim na svojem vrtu. Veliko 
pa jih naberem tudi v naravi. Kar se v naravi da, se tam nabere, določene stvari pa je treba 
posejati, oziroma si je potrebno najprej narediti »flance«, potem pa se lahko to sadi in reže. 
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Kako dolgo se že ukvarjate s tem? 
 

Ga. Okrogelnik: Intenzivno se z zelišči ukvarjam okoli 10 let. 

Ali razmišljate, da bi sodelovali v naši turistični ponudbi, da bi tam imeli razna zelišča? 
 

Ga. Okrogelnik: Pripravljena sem vam posoditi oziroma dati razna zelišča,  da boste imeli 
stojnico opremljeno s tem, kar potrebujete. O zeliščih pa vas bom tudi poučila.  

Kaj izdelujete iz zelišč? 
 

Ga. Okrogelnik: Pridelujem razne mešanice čajev, tinkture in mazila.  

Naša letošnja tema je festival. Zanima nas, kakšno je zdajšnje festivalsko dogajanje v 
Radljah? 
 

Ga. Okrogelnik: Festivalov v Radljah je kar nekaj, a na temo zelišča festivala v Radljah še 
nisem zasledila. Menim, da je to zelo zanimiva tema. 

Pa se strinjate s tem, da bi uvedli kakšen nov festival? 
 

Ga. Okrogelnik: Seveda. Mladi ste polni idej...zakaj pa ne. 

Ste se že kdaj udeležili kakšnega festivala v Radljah ali pa tudi drugod? 
 

Ga. Okrogelnik: Ja, udeležila sem se festivala praženega krompirja. Vsako leto pa se 
udeležim tudi Hmeljarskega likofa v Radljah. 

Ali ste že kdaj bili na kakšnem festivalu, katerega osrednja tema so bila zelišča? 
 

Ga. Okrogelnik: Ne, žal še nisem bila na takšnem festivalu.   

V naš program bomo vključili tudi znane osebnosti iz Radelj npr. Slavko Bobovnik, 
Tomaž Mihelič... Menite, da bo to privabilo več ljudi? 
 

Ga. Okrogelnik: Ja, vsekakor. Slavko Bobovnik, ki je bil v osnovni šoli celo moj sošolec, bi 
prav gotovo privabil veliko ljudi. Tomaž Mihelič pa prav tako, ker je tudi nekaj posebnega. 

Kakšna bi bila vaša idealna tema za festival, da bi privabila čim več ljudi? 
 

Ga. Okrogelnik: Mislim, da bi bila odlična tema za festival narava, saj vse prihaja iz narave in 
naravi je potrebno tudi vračati. 

Naš naslov je »Vikend po Radl'ško«. Ali Vas ta naslov privabi in ali bi o njem več 
povprašali oziroma bi se ga celo udeležili? 
 

Ga. Okrogelnik: Naslov je zanimiv, saj je Radlje zanimivo in lahko tukaj veliko doživimo.  
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PRILOGA 3: VPRAŠANJA ZA SKRITI ZAKLAD 

1. Kako se je včasih imenoval kraj Radlje? 
O Marberg 
S Maranber 
N Minorberg 
M Marenberg 
 

2. Kako se imenuje radeljski festival na temo hmelja? 
B hmeljski festival 
I  hmeljarski likof 
J likof hmelja 
Z festival hmelja 
 

3. Katera je najbolj značilna hrana za Radlje? 
O žganci ajdovi 
L žemelj pokerli 
B žganci koruzni  
V obara 
 
4. Katerega leta se je Tomaž Mihelič z sestrami udeležil  Eurovizije?  
I   2002  
O 2006 
A 2003 
P 2008 
 
5. Koliko hektarjev hmelja je v Radljah? 
O 103 
J  102 
N  97 
E  104 
 
6. Koliko postaj je na trim stezi? 
M 23 
C 29 
O 25 
D 26 
 
7. V katerem stoletju je Marenberg postal  Radlje? 
V V 18. stoletju 
D V 19. stoletju 
U V 17. stoletju 
N V 20. stoletju 
 
8. Kateri dve znani osebi sta iz Radelj? 
I   Adi Smolar in Matjaž Mihelič 
M Slavko Bobovnik in Adi Smolar 
A  Tomaž Mihelič in Slavko Bobovnik  
T  Alja Krušič in Slavko Bobovnik 
 
9. Koliko krajev je v občini Radlje? 
N 15 
P 10 
U 11  R 14 
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PRILOGA 4: PLAKAT (1 stran) in LETAK (2 strani – A5 obojestransko) 

 

PROGRAM FESTIVALA:  

KONCERT: ADI SMOLAR, ALJA KRUŠIČ,  

 BIG BAND, TRIO RUDIJA BREZNIKA  

 KUHARSKO TEKMOVANJE  

DELAVNICE: PLES, LIKOVNA, KLEKLJARSKA, ZELIŠČNA 

 ŠPORTNE AKTIVNOSTI  

OGLED ZNAMENITOSTI 

POHOD – LOV NA SKRITI ZAKLAD 

FILMSKA PROJEKCIJA/PRAVLJIČNA URA 

 

 ORGANIZIRA:   

Turistični krožek OŠ Radlje 

 KJE:  

Središče Radelj ob Dravi 

KDAJ: 

Od 4. do 6. septembra 2020 

 

  INFORMACIJE IN PRIJAVA:  

OŠ Radlje ob Dravi 

Tel: 02 88 79 572 

E-pošta: info@osradlje.si 

Splet: www.osradlje.si 

mailto:info@osradlje.si
http://www.osradlje.si/


42 
 

   

 Na Koroškem mnogo je stvari,  

A mi ‘mamo vse kar te veseli! 

 Kaj ne verjameš?  

Daj obišči nas še ti! 

 

   

KJE: 

Središče Radelj ob Dravi 

KDAJ: 

Petek, 4. 9. med 18. in 20. uro 

Sobota, 5. 9. med 10. in 22. uro 

Nedelja, 6. 9. med 9. in 13. uro 

   

 

  INFORMACIJE IN PRIJAVA:  

OŠ Radlje ob Dravi 

Tel: 02 88 79 572 

E-pošta: info@osradlje.si 

Splet: www.osradlje.si 

mailto:info@osradlje.si
http://www.osradlje.si/
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PROGRAM FESTIVALA: 
 

PETEK: 

• Koncert: Alja KRUŠIČ in BIG BAND Radlje, 18.00-20.00 

(osrednji prireditveni prostor) 

 

SOBOTA: 

• Pravljična ura/delavnica/risani film, 10.00-12.00 (knjižnica) 

• Kuharsko tekmovanje, 10.00-12.30 (osrednji prireditveni prostor) 

• Filmska projekcija, 14.30-16.00 (kulturni dom) 

• Predavanje o zgodovini Radelj, 14.30-16.00 (MKC) 

• Predstavitev izdelkov, 14.30-16.00 (osrednji prireditveni prostor) 

• Športne aktivnosti, 14.30-16.00 (stadion, športna hiša) 

• Ogled znamenitosti, 16.30-18.00 

• Plesne delavnice, 16.30-18.00 (osrednji prireditveni prostor) 

• Koncert: Adi SMOLAR in Trio Rudija BREZNIKA, 19.00-

22.00 (osrednji prireditveni prostor) 

 

NEDELJA: 

• Delavnice: likovna, zeliščna, klekljarska, 9.00-12.00 

(osrednji prireditveni prostor) 

• Lov na skriti zaklad, 9.00-12.00 (pohod na Stari grad) 
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PRILOGA 5: MASKOTA PETKO 

               

 

 

                      

 

                     


