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Občina Radlje ob Dravi

ZBORI članOv DRUŠTEv
V petek popoldne so člani MMLS Radlje v 
MKC-ju izvedli delavnico na temo Strategija 
mladih v Občini Radlje ob Dravi. Po delavnici 
je sledil razgovor z mano. Na pogovoru so 
mladi izpostavili tri področja; brezposelnost 
in izobraževanje, aktivno preživljanje prostega 
časa in soodločanje pri upravljanju občine. 
Veseli me, da so mladi pri nas tako aktivni in 
želijo soustvarjati prihodnost naše občine. 
Želim jim obilo uspeha pri delu. Po srečanju 
sem se udeležil še občnega zbora članov 
Športnega društva Sv. Anton na Pohorju, ki 
se je odvijal v prostorih bivše OŠ Sv. Anton. 
V letu 2013 so opravili vse zadane naloge; 
smučanje pri Maleju, prvomajski pohod, 
igranje malega nogometa v letni in zimski ligi 
malega nogometa. Za opravljeni program jim 
čestitam, še posebej pa bi se članom društva 
zahvalil za skrbno vzdrževanje igrišča na Sv. 
Antonu.
V soboto, 22. marca sem se udeležil kar štirih 
občnih zborov naših društev. Dopoldan sem 
se pridružil članom Društva srčnih bolnikov 
Koronarni klub Dravske doline Radlje ob 
Dravi na skupinskem pohodu. Kljub slabemu 
vremenu smo se odpravili proti Žoharju, kjer 
smo nadaljevali z zborom članov društva in 
tako združili prijetno s koristnim. Društvu 
čestitam za uspešno in dobro delo in jim želim 
tudi v prihodnje veliko uspeha.
Popoldan je že svoj 138. zbor članov 
organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo 

ZlaTa POROKa
Pred 50 leti sta na skupno življenjsko pot 
vstopila Emilija in Stanislav Pušnik iz Vuhreda. 
V soboto, 1. februarja sta si ponovno izrekla 
ljubezen in zvestobo drug drugemu. Na željo 
slavljencev je svečani obred opravil župan 
Alan Bukovnik. Ob koncu nagovora jima je 
iskreno čestital in zaželel še mnogo srečnih 
dni skupnega življenja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ElEKTRIčnI aGREGaTI
V prejšnjem tednu smo člani PGD 

Radlje uspešno pomagali pri zbiranju 
naročila in razdeli prvo pošiljko 

električnih agregatov, ki so prispeli iz 
Nemčije. 

Za morebitna dodatna naročila 
pokličite na tel. številko: 041-930-176 

(David Vaukman).

vaBIlO
Vabimo vse krajane, vrtičkarje, ki jih 

pridelovanje zdrave zelenjave in sadja 
veseli, zanima in želite svoje znanje 

še poglobiti z biodinako. Seznanili se 
boste z povsem naravnim pristopom, 

od priprave zemlje, izbire pravih semen, 
do zaščite rastlin in zemlje na naših 

vrtovih. Čas in tema tega  predavanja je 
zelo dobrodošla, da bomo pripravljeni 
na tako željeno pomlad in na delo na 

vrtovih. Z velikim veseljem pričakujemo 
tudi kakšnega čebelarja.

Predavanje bo v prostorih MKC v sredo 
5. marca 2014 ob 18.00 uri. Predavanje 

bo izvedla predsednica društva AJDE 
koroška Antonija Ločičnik. Povabili 
smo tudi župana Alana Bukovnika, 
ki je povabilo z veseljem sprejel. Po 
predavanju bo sledilo druženje in 

klepet. VABLJENI!
Ajda koroška, sekcija vrtičkarji Radlje

Vuhred. Na zboru so izvolili novo vodstvo 
društva, novo izvoljeni predsednik je postal 
Rado Klemenc, poveljnik pa Jaka Paradiž. 
Novemu vodstvu čestitam ob izvolitvi in jim 
želim obilo delovnih uspehov. Zahvalil bi se 
dosedanjemu vodstvu za korektno sodelovanje 
in vsem gasilcem za njihovo požrtvovalno delo v 
lanskem letu, še posebej pa za njihov angažma 
ob zadnji naravni katastrofi v naši občini.
Z veseljem sem se udeležil tudi zbora članov 
Koroškega športnega društva ljubiteljev starih 
motornih vozil “Oldtimer” Radlje ob Dravi. 
V društvo je včlanjenih 135 članov z več kot 
150 vozili. Zahvaljujem se vsem ljubiteljem 
starodobnikov za vzdrževanje in ohranjanje 
tehnične dediščine ter za uspešno delovanje 
društva. Tudi v prihodnje si želim takšno dobro 
sodelovanje. Zvečer je svoj redni letni zbor 
članov organiziralo tudi Društvo podeželske 
mladine Dravska dolina v veliki dvorani MKC-ja 
v Radljah ob Dravi. Zahvaljujem se društvu za 
zgledno sodelovanje in jim želim obilo uspeha 
ob izvajanju programa v letu 2014.
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Koronarni klub 



PRvEnSTvO KPZ DU v  
vElESlalOMU 2014
Člani društva upokojencev iz sedmih koroških 
občin smo se 13. februarja 2014 udeležili  
tradicionalnega veleslaloma na smučišču 
BUKOVNIK  na Šentjanžu pri Dravogradu. 
Sodelovalo je 17 upokojenk in 50 upokojencev. 
Tekmovali smo po starostnih skupinah, in 
sicer samo v enem teku zaradi slabih snežnih 
razmer.
Rezultati po društvih upokojencev so bili 
naslednji :
1. Črna  na Koroškem   144 točk
2. Slovenj Gradec          140 točk
3. Ravne na Koroškem  89 točk
4. Mežica                     46 točk
5. Radlje ob Dravi          45 točk
6. Dravograd                  44 točk
7. Prevalje                    34 točk
Iz DU Radlje  je tekmovalo 7 članov. 
Najuspešnejša v svoji starostni skupini sta bila 
Herman Tomažič, 3. mesto in Silvo Sobiech, 
prav tako 3. mesto. ČESTITAMO!

 Zapisal Karli Žolger DU Radlje

TEčaJ anGlEŠčInE v 
MMKC-JU
Razmišljate o tečaju angleščine? Bi radi 
izboljšali svoje znanje v sproščenem 
vzdušju in hkrati intenzivno, tako da vam 
bo učenje angleščine v izziv in sprostitev, 
vaš pogovor pa bo bolj spontan?
Vabimo vas v naše prostore, kjer se bo 
meseca marca pričel tečaj angleškega 
jezika. 

Informacije in prijave na: 
040 186 602 (vojko).

 

5. MaRTInčKOv vEčER
V sredo, 5. marca, ob 19.00
Mladinski center Radlje
 Vabimo vas, da se nam pridružite na 
zadnjem Martinčkovem večeru v tej 
sezoni!
V goste smo povabili Toma Jeseničnika. 
Izkušnje in znanje iz fotografije je sprva 
nabiral v domačem okolju, v gorah, 
gozdovih in dolinah Koroške. Kasneje pa ga 
je pot vodila v visoke gore na Karakorum 
in Himalajo ter prostranstva Turčije in 
Kamčatke.
Uživali bomo ob čudovitih fotografijah 
gorskega sveta s komentarji iz prve roke!

Vstop prost!

Organizator: PK Martinček, MKC Radlje

Oblikovanje, tisk in lektura: agencija novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

vaBIlO
Vabljeni v Knjižnico Radlje ob 
Dravi v četrtek, 27. februarja 
2014, ob 18. uri na predstavitev knjige 
PERMAKULTURNI VRT: vrtnarjenje z 
glavo za zdravo zabavo, ki je aprila 2013 
izšla pri založbi Kmečki glas in požela 
veliko zanimanja. Avtorica Bojca Januš 
nam bo predstavila permakulturni način 
vrtnarjenja, z nami delila svoje bogate 
izkušnje ter odgovorila na marsikatero 
vprašanje. Glede na tradicijo v našem 
okolju, kjer je praviloma še vedno vsaj 
vrtiček ob vsaki hiši, časa zanj pa bolj malo, 
bo vsaka nova informacija in novo znanje 
dobrodošlo. Knjiga je namreč namenjena 
vsem tistim, ki bi radi pridelali domačo 
hrano, o vrtnarjenju ne vedo veliko, jim 
klasičen način pridelave ni všeč, nimajo 
časa za še eno službo, želijo pa si stika z 
naravo. Na zelo preprost in zanimiv ter 
za branje prijeten način nas pouči, kaj je 
bistvo takega načina vrtnarjenja. 

 DElavnICE v 
MMKC-JU
V tednu, ki prihaja, vas vabimo na 
delavnice, ki se pričnejo vsak dan ob 16.00 
uri.
• ponedeljek, 3. 3. 2014; izdelajmo si 

lizalko
• torek, 4. 3. 2014; peka palačink
• sreda, 5. 3. 2014; šivanje torb za 

mobitele
• četrtek, 6. 3. 2014; šivanje torb za 

mobitele
• petek, 7. 3. 2014; naredimo si sadno 

kupo
• sobota, 8. 3. 2014; karaoke in filmski 

večer
Vse delavnice so brezplačne! 
Vabljeni

TEčaJ KvačKanJa
Ste si vedno želeli ustvarjati kvačkane izdelke, 
pa niste vedeli kako začeti? Ali pa ste želeli 
svoje znanje le nadgraditi? Vsi začetniki se 
lahko odločite za tečaj, tiste z nekaj predznanja 
pa vabimo na delavnico, ki bo prav tako v 
naših prostorih. Tečaj in delavnica bosta 
potekala pod vodstvom Marjane Vilužnik. 
 TEČAJ: Na tečaju se boste seznanili z osnovami 
kvačkanja. Na srečanjih se boste naučili, kako 
držati kvačko, brati enostavne vzorčne sheme 
in znake, narediti nasnutek, osnovne petlje in 
vzorce ter se s kvačko v roki lotili ustvarjanja. 
DELAVNICA: Ker se bliža pomlad, se bo 
na tokratni delavnici ustvarjalo kvačkane 
cvetove. Na delavnico vabimo vse spretne 
roke, željne ustvarjanja v prijetni družbi!  
OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE 
sprejemamo do vključno četrtka, 6. marca 
2014 
na  telefon 040 852 287 (Dominika).

TEčaJ PlETEnJa v 
MMKC-JU
Ste si vedno želeli ustvarjati lastne pletene 
izdelke? Kapo, šal ali kar pulover, jopico? 
Pa ne veste, kako začeti, kakšno volno in 
pletilke izbrati, kako oblikovati pletenino?
Naučili se boste:
• o vrstah pletiva, na kaj moramo biti 

pozorni pri izbiri pletiva, o pletilkah in 
drugih pripomočkih,

• kako držimo pletilke, nasnutek petelj,
• desne in leve petlje, pletenje vzorčne 

pletenine, zazankanje,
• desno in levo zasukane petlje,
• krajne petlje glede na vzorec,
• uporabljati sheme za pletenje in znake 

za ponazoritev vzorcev,
• plesti vzorce, sestavljene iz levih in 

desnih petelj,
• dodajati in snemati petlje,
• oblikovati pletenine po kroju,
• sestavljati pletene dele, izdelati obrobe.
Tečaj bo potekal v naših prostorih, vodila pa 
ga bo Marjana Vilužnik.
Prijavite se do 5. marca 2014 na telefonski 
številki: 040 852 287 (Dominika).
 Vabljeni!

DRUŠTvO SRčnIH BOlnIKOv
KOROnaRnI KlUB DRavSKE DOlInE

Radlje ob Dravi
vabi v četrtek, 6. marca 2014, ob 17. uri v 

gostilno Ribničan v Radljah ob Dravi
na predavanje

BOlEZnI ŽIl In vPlIv na SRCE
Predavala bo Karmen Klančnik, absolventka 

medicinske fakultete v Mariboru.
vabljeni!


