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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Turistično društvo Radlje ob Dravi jih podeljuje vsako 
leto po izboru komisije, ki jo sestavljajo njeni člani. Skozi 
celo leto spremljajo izgled ulic, zaselkov, stanovanjskih 
hiš, kmetij in podjetij. 
Za leto 2012 je podelitev potekala 7. decembra v dvora-
ni MKC Radlje. Priznanja so prejeli:
Ema in Peter Tasič, Pod gradom, Radlje. Na zelo razgiba-
nem terenu zgrajen dom obdaja dobro premišljena  za-
saditev grmovnic, skrbno obdelan zelenjavni vrt in ve-
liko cvetja. Lesene stopničke, ki se vzpenjajo do utice, 
prispevajo svoj delež k popolnosti. Predvsem pa se pov-
sod bohotijo rože, vseh barv in dišav. Vse je na svojem 
mestu in vsak poseg v to harmonijo bi pokvaril sklad-
nost, ki je rezultat pridnih rok in estetskega čuta Eme 
in Petra. 
Edi Korat je iz spoštovanja in ponosa na svojo rojstno 
hišo po večletnem prizadevanju uspel, da je večjemu 
delu notranjosti povrnil prvotni videz. Tudi sicer je 
Rožni dvorec ali Rozenhof lepo vzdrževan in predstavlja 
dragoceno kulturno dediščino. Dvorec namreč izpričuje 
vse značilnosti stavbarstva iz 16. stoletja. Prav zaradi 
odmaknjenosti od trškega središča pa je bil  varen pred 
pustošenji in požari, zato je tudi ohranil svojo prvotno 
podobo.
Jožica in Stanko Pažek z Zgornjega Kozjega vrha sta 
vzoren primer ekološke pridelave hrane in samooskrbe. 
Na svojih treh njivicah in vrtu na hribovitem terenu, 
sta zmožna pridelati prav vse za preživetje. Razen soli 
in vžigalic, bi lahko rekli. Na strminah se pasejo koze, 
ovce, kokoši. Tako je ciklus zakonitosti narave sklenjen, 
saj s tem pridobita tudi dovolj gnoja za njune njivice in 
vrt. Z marljivostjo in srečo, ki jo pri tem izžarevata Jožica 
in Stanko, ustvarjata še presežke, s katerimi obdarujeta 
sorodnike, prijatelje, znance.
Dobitnikom priznanj še enkrat naše iskrene čestitke.

Ivana Hauser, turistično društvo Radlje
Foto Anka

PRIznAnJA zA uREJEno okolJE
SkuPnoST VRTIČkARJEV RADlJE oB DRAVI
Vabimo vse vrtičkarje in kmete v občini Radlje ob Dravi na tečaj biodinamike, 
o pridelavi zdrave hrane, ki bo v sredo, 16.januarja 2013 ob 17. uri v prostorih 
Dvorca Radlje ob Dravi.
Smo društvo, ki na Koroškem povezuje vrtičkarje in kmete, ki želijo pridelovat 
zdravo hrano. Vrtnarimo in kmetujemo po naravnih načinih, kar imenujemo 
biološko dinamično.  
Naš moto je: Zdrava zemlja, zdrave rastline, zdrave živali in zdrav človek.

Program tečaja:
1. Otvoritev tečaja
2. Kulturni utrinek
3. Pozdrav župana občine, g. Alana Bukovnika
4. Predavanje – Antonija Ločičnik:
Osnove biodinamike in kako uporabljamo setveni priročnik, zakaj kolobarjenje, 
škropiva, ki jih uporabljamo biodinamiki in predstavitev preparatov proti 
škodljivcem, kompost in izdelava ter uporaba kompostnih preparatov.
5.Predstavitev nalog, ki jih vrtičkarji opravimo na svojem vrtu v januarju in
6. Razno.
S seboj prinesite Setvene priročnike 2013!
Lepo pozdravljeni!

Predsednica Skupnosti vrtičkarjev 
Radlje ob Dravi:
Elizabeta Maher, l.r.

Predsednica društva: Ajda Koroška:
Antonija Ločičnik, l.r.
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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.

VABlJEnI V knJIžnIco RA-
DlJE oB DRAVI V ČETRTEk, 

10. JAnuARJA, oB 18. uRI nA 
PREDAVAnJE o VERSTVIH. 

Andreja Rustja, diplomirana zgodovinarka 
in profesorica teologije, novinarka, turistična 
vodička ter popotnica, nam bo posredovala 
izkušnje iz življenja v budistični pagodi, v 
hindujskem ašramu, v samostanu srbske 
pravoslavne cerkve ter v enem najstrožjih 
ženskih samostanov rimskokatoliške cerkve. 
V teh verskih ustanovah je preživela kar 
nekja časa, raziskovala in spoznavala obrede 
in običaje in tako svoje teoretično znanje o 
religijah dopolnila z življenjskimi izkušnjami. 
Zagotovo bo spoznavanje različnosti in 
podobnosti štirih velikih svetovnih religij za-
nimivo in poučno. Ne samo zato, ker nam jih 
bo predstavila predavateljica, ki se je zago-
tovo spomnimo po nazornih predstavitvah 
življenja Amišev in Inuitov v naši knjižnici, 
pač pa tudi zato, ker o navadah vernikov dru-
gih ver nasploh nimamo priložnosti izvedeti 
iz prve roke. 
16. januar je svetovni dan religij in obiskov-
alce knjižnice vabimo tudi k ogledu tematske 
razstave na to temo in k uporabi gradiva 
o verstvih. Samo z novimi 
spoznanji lahko razbijamo 
predsodke ter bogatimo in 
širimo svoje znanje ter duha.

 

klIc nARAVE
“Ljuba narava, ostani prijazna nam ljudem! Ti si kruh, ki ga jemo. Ti si dom, kjer živimo. Ti si 
pljuča, s katerimi dihamo. Ti si raj, v katerem se veselimo življenja ob cvetju in pticah. Ostani 
prijazna nam ljudem, ljuba narava.” (Phil Bosmans) Pa smo tudi mi prijazni do nje?
Društvo za ohranitev kulturne dediščine in umetnosti iz Radelj ob Dravi se vsako leto ak-
tivno vključuje v čistilno akcijo, ki jo vodi in organizira ŠkTM Radlje. Področje, ki ga člani 
čistijo, zajema vse od priključka kmetije Škarc preko vrh kapunarja do Sv. urbana in po 
spodnji cesti nazaj do priključka za kmetijo žnider. največji delež med odpadki vsako leto 
predstavljajo odvržene pločevinke piva, nedaleč od ceste v gozdu. Predvidevamo, da jih 
odvržejo ljudje, ki se peš napotijo na kapunar.
Člani društva smo se na zimskem pohodu zbrali v nedeljo, 6. januarja 2013, in se peš napotili 
na Kapunar. Zgroženi in razočarani smo bili priča novemu onesnaženju ob gozdni poti, ki že v 
začetku leta kaže na kulturo nekaterih pohodnikov na omenjeni poti, ki zagotovo niso ljubitelji 
narave. 
Društvo poziva in prosi tovrstne pohodnike, naj raje ostanejo doma in tam razmetujejo 
pločevinke, saj bodo tako naredili manj škode v naravi! 

zapisal Mirko kogelnik

JAVnI RAzPIS zA PoDEl-
ITEV PRIznAnJ ŠPoRTnE 
zVEzE RADlJE oB DRAVI
ŠPORTNA ZVEZA RADLJE OB DRAVI z na-
menom popularizacije športne dejavnosti 
ter z namenom nagrajevanja naporov in 
dosežkov društev in klubov objavlja ja-
vni razpis za nominacijo športnika leta, 
športnice leta, najperspektivnejše športnice 
ali športnika do 15. leta starosti, invali-
da športnika leta, športno ekipo leta in 
športnega delavca/ke za organizacijsko delo 
na področju športa v občini.
Nominacije se zbirajo za leto 2012. V izboru 
lahko sodelujejo športniki, ki tekmujejo in 
trenirajo v klubih in društvih, registriranih 
v občini Radlje ob Dravi, ali pa v klubih in 
društvih izven občine, so pa občani občine 
Radlje ob Dravi in slovenski državljani.
Prav tako lahko kandidirajo športna društva 
in klubi, registrirani v občini Radlje ob Dravi 
ter športni delavci (ke) za organizacijsko 
delo na področju športa v občini Radlje ob 
Dravi.
Športne klube in društva ter športno ja-
vnost pozivamo, da predlagajo kandidate za 
priznanja.
O predlaganih kandidatih predložite kratko 
obrazložitev in dosežene rezultate.
Rok za oddajo pisnih predlogov je 11. feb-
ruar 2013 .
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene 
na naslov Športna zveza Radlje, Maribor-
ska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. Imeti 
morajo oznako: Javni razpis za podelitev 
priznanj Športne zveze Radlje in NE ODPI-
RAJ-VLOGA. Šteje se, da je vloga prispela 
pravočasno, če je bila najkasneje zadnji 
dan roka za oddajo vloga oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v 
vložišču občine Radlje ob Dravi.

uo ŠPoRTnE zVEzE RADlJE oB DRAVI

Onesnaženje ob poti na Kapunar 6. 1. 2013

oBVESTIlo
Tretja predstava gledališkega abonmaja kul-
turnega društva Radlje »Sl(J)EHERnIk« je 
prestavljena na nEDElJo, 13. januarja 2013, 
ob 18. uRI!!!
Da v življenju ni nič gotovega – razen smrti in 
davkov, se boste prepričali v januarju 2013. 
To zelo dobro ve tudi Jožef Sl(j)ehernik – Pepi 
(Iztok Mlakar), novodobni slovenski bogataš, 
katerega duša uživa v blagostanju, dokler na 
vrata ne potrka brezsrčna izterjevalka, pred 
katero ni moč ubežati. Mlakarjev sodobni 
Jožef Slehernik – Pepi je razpet med tu in on-
stran: tu pleše med Ženo, Revežem, Kompa-
retom, Žandarjem, Putano ter sveto trojico, 
Pravnikom, Politikom in Finančnikom, onstran 
pa med Smrtjo, Bogom, Materjo in Hudičem. 
Bistvena razlika v razumevanju poante motiva 
pa se seveda vzpostavi v razpletu, saj junaka 
po vrtinčenju skozi moderne preizkušnje na 
koncu poti ne čaka odrešenje, ampak ...
Vstopnice v predprodaji pri IzI FoTo Radlje 
in uro pred predstavo na blagajni kulturnega 
doma Radlje. Informacije: Ivanka 070 874 
746 in Petra 040 741 242.

organizira kulturno društvo Radlje

 

ŠkTM Radlje ob Dravi vabi 
na 40-urni TEČAJ ŠPAnSkEGA 
JEzIkA za mladino in odrasle

PRIČETEk TEČAJA JE V ToREk, 15. 1. 2012
KDAJ? Vsak torek in četrtek od 

16.00 do 17.30 ure.
KJE? MKC Marenberški (V okviru tečaja bomo 

osvajali osnove španske slovnice in se posvečali 
predvsem besedišču; pridružite se nam, ne bo 

vam žal!) PRIJAVE ZBIRAMO DO 14. 1. 2012 
Za vse ostale informacije nas kontaktirajte na 

tel. št.: 070 820 288. 
NOS VEMOS PRONTO ;)


