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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Pridobivanje 
rokodelskih znanj 
kvačkanje 
z namenom prenosa in razvoja 
rokodelskih veščin, znanj in spretnosti 
vabimo na brezplačno 9-urno 
rokodelsko delavnico kvačkanja, ki 
se bo pričela v torek, 26. februarja 
2013 ob 16.30 uri (in se nadaljevala 
v petek 1. in torek 5. marca 2013) 
v prostorih Doma upokojencev in 
invalidov, Mariborska 26, Radlje ob 
Dravi. Za za sodelovanje se iskreno 
zahvaljujemo. Z nami bo mentorica, 
domačinka Marjana viltužnik, ki nam 
bo predstavila oblikovanje kvačkanih 
izdelkov iz bombažne in volnene niti. 

Nekoč je znala kvačkati skoraj vsaka 
gospodinja pa tudi marsikateri moški, 
dandanes pa tega znanja, vsaj med 
mladimi, skorajda ni več. Idej, kaj vse lahko 
izdelamo, če znamo kvačkati, je nešteto 
– kvačkamo lahko iz bombažne preje, iz 
žice, iz volne, lahko obkvačkamo kamen, si 
izdelamo kopalke, torbo ali pa … možnosti 
je neskončno. V okviru brezplačne delavnice 
bodo udeleženci spoznali material in 
pripomočke ter osnovne tehnike kvačkanja 
in izdelali podstavek za posodico ali prtiček 
ali šal. Vsak udeleženec mora na prvo 
srečanje s seboj obvezno prinesti kvačko 
oznake 2.5. 

Ker je število mest omejeno, vas vabi-
mo, da se čimprej prijavite po telefonu 
02/ 88 42 927 ali preko e-pošte: 
info@podjetniskicenter-sg.si.
Aktivnost poteka v okviru projekta 
DUO Kunsthandwerk.

PodjeTniŠki 
CenTeR SLOvenj GRaDeC d.o.o.

sankanje drUŠTva 
PODeŽeLSke MLaDIne
Na prelepo sončno nedeljo, 27. januarja, 
smo se zbrali člani Podeželske mladine na 
sankanju pri kmetiji Ebjenk na Sv. Antonu 
na Pohorju. Zbralo se je 26 tekmovalcev in 
kar nekaj navijačev. Tekmovalci so tekmovali 
v štirih različnih kategorijah, in sicer ženske, 
moški, mešane dvojice in vožnja s pležuhom. 
Start je bil pri kmetiji Hribernik, ciljna ravni-
na pa pri kmetiji Ebjenk. V ženski skupini je 
zasedla prvo mesto Vesna Žebrek, druga je 
bila Katja Ošlak, tretja pa Mihaela Švajger. V 
moški skupini je prvo mesto dosegel Boštjan 
Ladinek, drugi je bil Borut Mithans, tretji pa 
Gregor Stich.  V mešanih dvojicah sta prvo 
mesto dosegla Anita Jelen in Joco Zlodej, 
druga sta bila Rajko in Matevž Ošlak, tretja 
pa Ana Gracej in Tomaž Žebrek. Med pležuhi 
pa so si mesta od prvega do tretjega raz-
delili Sašo Švajger, Marjan Švajger in Dejan 
Mernik.
Vsem tekmovalcem in obiskovalcem se lepo 
zahvaljujemo za prisotnost. 
Zahvaljujemo se tudi županu občine Radlje 
ob Dravi Alanu Bukovniku, ki nas je počastil z 
obiskom. Potrebno pa je tudi omeniti, da je 
bilo poskrbljeno za hrano, ki jo je prispevala 
občina Radlje ob Dravi. Vsi, ki ste sankanje 
tokrat zamudili, pa vljudno vabljeni prihod-
nje leto. 

Predsednik DPM
janez Strmšnik

keGLjanje Za POMOč 
ŠaUPerl vladU – 
BORBRnI načIn
V organizaciji MKD Drava smo 25. januarja 
2013 na kegljišču Bajta v Radljah izvedli 
tekmo v borbenem načinu. Tekma oziroma 
startnina je bila namenjena dobrodelnemu 
smotru za našega člana Vlada Šauperla, ki 
je v mesecu decembru ostal brez strehe nad 
glavo, saj mu je pogorela stanovanjska hiša 
na Sp. Vižingi. Tekme se je udeležilo 11 ekip, 
dve (Armature in Mizarstvo Pečuh) se nista 
mogli udeležiti, a sta kljub temu prispevali 
svoj delež kot donacijo. Tako smo s startni-
no zbrali kar 810 €. Znesek bomo predali 
gradbenemu odboru, ki je ustanovljen 
za obnovo pogorele hiše.
Doseženi so bili naslednji rezultati:
1. ReMOPLaST  564 keGLjev
2. BIFe TIMe OUT               553
3. STRUC kOvačIja            550
4. He vUZenICa                  538
5. aSI Z vaSI                        537
6. keGLBaR                         529
7. LISIčke                             524
8.  vaS MLaDI                     524
9. OBRTnIkI                        522
10. LIvaRna vUZenICa       509
11. MDI RaDLje                     492             

V imenu MKD Drava bi se tako iskreno zah-
valil vsem sodelujočim ekipam in ostalim, ki 
so pomagali organizirati to dobrodelno tek-
mo in hkrati čestitati najboljšim za dosežene 
rezultate. 

Predsednik MkD Drava
boris Gašper

FOTO jože kozjak
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

Datum dogodka dogodek Ura
PETEK, 1. 2. 2013 KAŠIRANJE SRČKOV 16.00

SOBOTA, 2. 2. 2013 MLADINSKA DELAVNICA 16.00

PONEDELJEK, 4. 2. 2013 KAŠIRANJE SRČKOV 16.00
TOREK, 5. 2. 2013 IZDELOVANJE SVEČ IZ ČEBELJEGA VOSKA 16.00
SREDA, 6. 2. 2013 SLIKANJE NA MAJICO 16.00
ČETRTEK, 7. 2. 2013 IZDELOVANJE PUSTNIH MASK 16.00
PETEK, 8. 2. 2013 IZDELOVANJE PUSTNIH MASK 16.00
SOBOTA, 9. 2. 2013 ZABAVA V MASKAH 16.00

DeLavnICe v Marenberškem mladinskem kulturnem centru

vaBIMO vaS na 
osrednjo PrirediTev 

OB kULTURneM 
PraznikU

GLASBA V DRUŽINI  
Kulturni dom Radlje, 

8. februar 2013, ob 18. uri
Kulturno društvo Radlje vas vabi, da večer 
praznika preživite ob prijetnem pogovoru 

o glasbi in družini.
GOSTA VEČERA:

TADEJA IN RUDI VULC
Mlada slovenska skladateljica Tadeja Vulc 
je po končani Srednji in baletni šoli v Mari-
boru diplomirala iz kompozicije na ljubljan-
ski Akademiji za glasbo. Med leti 2005 in 
2007 je svoje znanje izpopolnjevala na du-
najski Univerzi za glasbo in upodabljajoče 
umetnosti. Leta 2003 je uspešno debitirala 
na mednarodnem koncertnem odru, ko je 
njena skladba Svetlobne sence doživela 
odobravajoč sprejem kritike. Za svoja dela 
je bila večkrat nagrajena. 
Rudi Vulc je  po uspešno zaključeni Sred-
nji glasbeni in baletni šoli – smer instru-
mentalist fagotist,  študij fagota nadaljeval 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V času 
študija je na tekmovanjih prejel številne 
nagrade. Že kot študent je bil zaposlen v 
orkestru RTV Slovenija. Sedaj je redno za-
poslen v orkestru Slovenskega narodnega 
gledališča Maribor kot solo fagotist. 
Sodelujejo Mestni pihalni orkester Radlje z 
mažoretno skupino in ŽPZ Dominica Nova 
Radlje.
ORGANIZATOR: KULTURNO DRUŠTVO RA-
DLJE V SODELOVANJU Z ZAVODOM ŠKTM 
IN OBČINO RADLJE OB DRAVI

PeTek, 1. 2. 2013, OB 20.00
Marenberški MKC Radlje. LITERARNI VEČER: FRANCE PREŠEREN – SKOZI 
ŽIVLJENJE IN POEZIJO. Ob prijetnem vzdušju, na mladostniški način, 
bomo obudili spomin na Prešernovo življenje in njegova literarna dela. 

SOBOTa, 2. 2. 2013, OB 21.00
Marenberški MKC Radlje. ROCK KONCERT: DANS PA NIKOL VEČ. Mladi glasbeniki iz oko-
lice se bodo predstavili s koncertom, na katerem  bomo zagotovo uživali, tako mladi 
kot vsi mladi po srcu. Podprimo mlade glasbene skupine in se udeležimo glasbenega 
dogodka.

TORek, 5. 2. 2013, OB 17.00
Marenberški MKC Radlje. ZELIŠČARSKI DOGODEK. Spoznajmo zdravilna zeliščna in si ob 
prijetnem druženju izmenjajmo dragocene napotke in nasvete za gojenje, nabiranje, 
shranjevanje in pripravljanje zelišč ter zeliščnih izdelkov.  Poskrbimo, da bodo tudi mlajše 
generacije poznale pomen zelišč, in nadaljujmo bogato tradicijo iz roda v rod.  Delavnico 
vodi ga. Jožica Okrogelnik.

PeTek, 8. 2. 2013, OB 20.00
Marenberški MKC Radlje. FILMSKI VEČER. VEČER 
SLOVENSKEGA FILMA – NAŠ AVTO. Pridružite se nam 
ob gledanju kakovostne slovenske komedije Naš 
avto. Ob znani komediji bo večer poln smeha in do-
bre družbe.
 

SOBOTa, 9. 2. 2013, OB 21.00
Marenberški MKC Radlje. PUSTOVANJE S KOROŠKIMI 
MUZIKANTI. Našemite se in razvedrite sebe, pri-
jatelje in znance z domiselnimi pustnimi maskami. 
V večernih urah pa se vsi skupaj zabavajte z nami in 
Koroškimi muzikanti, ki bodo zagotovo poskrbeli za 
dobro voljo. Najboljše maske bodo nagrajene z bo-
gatimi nagradami. Vabljeni!

neDeLja, 10. 2. 2013, OB 20.00
Marenberški MKC Radlje. KONCERT VIA AD INFINITUM. Via Ad Infinitum je novi pro-
jekt koroškega trobentača Timoteja Kotnika. Trenutno živeč na Nizozemskem je vodja in 
član več zasedb in projektov, ki uspešno koncertirajo na Nizozemskem, v Nemčiji, Belgiji, 
Italiji, Srbiji, Sloveniji in Turčiji. Timotej je že tekom študija v Groningenu dobil priložnost 
sodelovati s številnimi glasbeniki svetovnega kova, kot so Robin Eubanks, Randy Bracker,  
Steve Altenberg, John Abercrombie, Adam Nussbaum, Andy Hunter, Jason Palmer, Jona-
than Powell, … Prav na Nizozemskem se je izoblikovala tudi osnova zasedbe, ki jo poleg 
Timoteja na trobenti sestavljata še kamerunski basist Benson Itoe in bolgarski bobnar 
Stefan Goranov. Tokrat so moči združili še s trojico slovenskih glasbenikov. Pridružite se.

vabilo na jUbilejni 
veLeSLaLOM

Jubilejni 10. veleslalom “KMETIJA MALEJ”, 
Sv. Anton na Pohorju, nedelja, 3. februar 

2013, ob 10. uri, v vseh kategorijah od 
najmlajših do veteranov.

Za najhitrejše pokali in priznanja! Vabljeni v 
zimsko idilo Sv. Antona na Pohorju!

Organizatorji: Kmetija Malej , ŠD Sv. Anton 
na Pohorju in , KS Sv. Anton na Pohorju  


