
NA INFORMATIVNI DAN V MKC RADLJE OB 
DRAVI
Bliža se vpis na fakultete in višje šole. Mnogi ste  pretekli petek in soboto 
že obiskali informativne dneve na raznih fakultetah po Sloveniji, prebr-
skali splet in pregledali informativna gradiva fakultet. Odločitev je težka 
in pomembna, zato vas vabimo, da se nam pridružite še na MKC-jevem 
informativnem dnevu, kjer vas bodo čakali študenti iz različnih fakultet. S 
seboj bodo prinesli informativna gradiva, vse svoje izkušnje iz dosedanjih  
študijskih dni ter kopico dobrih  nasvetov in informacij. Vse na enem mes-
tu! Se vidimo v soboto, 18. 2. 2012, ob 16.00 uri v prostorih MKC Radlje ob 
Dravi (vhod iz dvorišča za gostilno Ludo).

JZ ŠKTM 

9. ZBOR ČLANOV ŠPORTNEGA DRUŠTVA SV. 
ANTON
Športno društvo Sv. Anton je bilo ustanovljeno leta 2003 in trenutno šteje 
62 članov. 10. 2. 2012 smo imeli 9. zbor članov, ki je potekal v prostorih 
stare Osnovne šole. V uradnem delu je predsednik društva Božidar Kovač 
podal poročilo o delu društva v letu 2011 in predstavil plan dela za letošnje 
leto. Vsako zimo prirejamo sankanje in zdaj že tradicionalni veleslalom pri 
Maleju, če je le dovolj snega. Ekipa v medobčinski ligi malega nogometa 
dosega zavidljive rezultate, saj se lahko pohvalijo z osvojitvijo naslova pr-
vaka tako v ligaškem, kot tudi v pokalnem tekmovanju. Društvo uspešno 
sodeluje z Občino Radlje ob Dravi, Krajevno skupnostjo Sv. Anton na Po-
horju, in tudi z ostalimi društvi v kraju in izven. Vsako leto se udeležimo 
občinske čistilne akcije in aktivno sodelujemo na Radeljskih srečanjih.
Zbora se je udeležil tudi župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik. Po 
uradnem delu pa nas je ob jedači in pijači zabavala mlada skupina Poskok.
Člane društva povezuje veselje do športa in prijetno druženje, ki je za ma-
jhen kraj še posebej pomembno. 

Marija Kristan, 
tajnica društva

Poštnina plačana pri 
Občini Radlje ob Dravi
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SNOVANJE IZVEDBENEGA NAČRTA 
V sredo, 1. 2. 2012 je Občino Radlje ob Dravi obiska-
la Občina Čazma iz Hrvaške, v sestavi župana Dinka 
Piraka, Elvire Babić Marković, vodje upravnega odd-
elka za družbene dejavnosti in notranji nadzor, ter 
Jadranke Kruljac Sever, ravnateljice Centra za kul-
turo. Skupaj s  predstavniki Občine Radlje ob Dravi, 
Javnega zavoda ŠKTM Radlje ter Občine Ribnica na 
Pohorju smo snovali izvedbeni načrt projekta »Dvig 
javnega mnenja o vstopu v EU pri državi kandidatki 
za članstvo preko civilne družbe – sistem od spodaj 
navzgor pri oblikovanju tesneje povezane Evrope«. 
Po uradnem sestanku je sledil ogled Mladinskega 
kulturnega centra s hotelom Radlje ob Dravi, sta-
diona in športne hiše Radlje ob Dravi. 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evrop-
ske komisije. 
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in 
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

OBISK OBČINE BIOGRAD NA MORU
Delegacija Občine Radlje ob Dravi je v četrtek, 2. 
2. 2012, obiskala Občino Biograd na Moru ter nji-
hov LAS – Lokalno akcijsko skupino - Lag Laura. 
Sprejel jih je župan Ivan Knez in direktor Lag Laura 
Ivan Čupić. Dogovorili so se za izvedbo dveh pro-
jektov v programu Evropa za državljane: v prvem 
projektu bosta sodelovala Občina Radlje ob Dravi 
in Medobčinsko društvo invalidov Drava, v drugem 
projektu pa LAS MDD z.b.o. Prijavni rok projektov 
je 15. 2. 2012.
Hkrati sta se občini dogovorili za trajno in daljše 
sodelovanje na področju turizma ter izmenjavi 
izkušenj in dobrih praks. 
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

SPREMEMBA URE PUSTNEGA KARNE-
VALA
Bliža se čas veselega pustnega rajan-
ja. Pridružite se nam na tradicional-
nem pustnem rajanju v nedeljo, 19. 2. 
2012, na igruišču v Vuhredu ob 16.00 
uri, kjer vas čakajo skrivnostne maske, 
humoristični pustni gostje, obilica sme-
ha in slastni krofi. Skupinske maske 
bodo seveda  znova nagrajene.

Turistično društvo Vuhred

Spoštovane 
osnovnošolke in 
osnovnošolci!
Občina Radlje ob Dravi bo v času zimskih 
počitnic na  smučišču Ribnica na Pohor-
ju omogočila smučanje osnovnošolcem 
naše občine.  V času od ponedeljka, 20. 
2. 2012,  do petka, 24. 2. 2012, boste la-
hko po lastni izbiri smučali 3 krat. Eden 
vaš obisk smučanja vas stane samo 
3,00€. Prijavite se lahko v tajništvu 
župana, Darinka Švajger, tel. številka: 
02 88 79 634.

Alan BUKOVNIK,
župan 

PRIJAVA PROJEKTA 
»LOKALNE SKUPNOSTI 
POSPEŠUJEJO ENAKE 
MOŽNOSTI ZA VSE – HEN-
DIKEP NI OVIRA«
V ponedeljek, 6. 2. 2012, so predstavniki 
Občine Radlje ob Dravi obiskali župana 
Občine Großradl Alfreda Raucha. Tema-
tika pogovora je bil skupni projekt 
Občine Radlje ob Dravi, Občine Ribnica 
na Pohorju, Občine Biograd na Moru 
in Občine Großradl z nazivom “Lokalne 
skupnosti pospešujejo enake možnosti 
za vse – hendikep ni ovira”; H »A« N D je 
okrajšava projekta. 
Pogovori na to tematiko so bili uspešni 
in avstrijska občina je vstopila skupaj z 
ostalimi projektnimi partnerji v omen-
jen projekt. Zagotovila je vse potrebne 
informacije in formalne pogoje, ki so 
potrebni za prijavo projekta na Izvajalsko 
agencijo za izobraževanje, avdiovizualno 
področje in kulturo v Programu Evropa 
za državljane. Na podlagi uspešnega do-
govora je Občina Radlje ob Dravi tako v 
petek, 10. 2. 2012, prijavila projekt. Re-
zultate prijave pričakujemo v časovnem 
obdobju treh mesecev. 

Občina Radlje ob Dravi

KMETIJA PAVLI 
PRIDOBILA CERTIFIKAT 
KAKOVOSTI
Zavedanje pomena oskrbe z domačo, lo-
kalno hrano pomeni tudi zavedanje pom-
ena zdravega načina življenja. Negativni 
vplivi nezdrave hrane so žal pogosto kar 
hitro očitni, zato je pomembno kaj jemo. 
Rek, da je hrana tudi zdravilo, ni iz trte 
zvit. Žal pa kupci danes pri izbiri niso 
vedno dobro obveščeni, od kod izvira 
njihovo hrana, kako močno je kemično 
obdelana, predelana in kaj vsebuje. Na 
pogled prelepa zelenjava zaradi dolgih 
transportnih poti in prisilnega  ohranjan-
ja  svežine in izgleda izgubi mnogo vita-
minov ter svojo pravo hranilno vrednost. 
Kvalitetne surovine s pomembnimi hra-
nili v obliki zdravega svežega mesa, mle-
ka in jajc pa pri intenzivni pridelavi polni 
fitofarmacevtskih sredstev in oporečnih 

Predstava za gledališki 
abonma in izven
NEDELJA, 19. 2. 2012, 

OB 18.00 URI

POSLEDNJI TERMINA(L)TOR, 
komedija

GLEDALIŠČE KOPER
Igrata: Boris Kobal, Gojmir Lešnjak-Gojc
Vstopnice lahko kupite v predprodaji pri  

IZI FOTO Radlje. 
Rezervacije:

na tel. št.  040 836 373, 
ali uro pred predstavo na blagajni 

Kulturnega doma Radlje.
Vabljeni na večer smeha in zabave. 
Organizira Kulturno društvo Radlje.

KULTURNI PRAZNIK NA 
REMŠNIKU
V počastitev slovenskega kulturnega 
praznika, 8. 2. 2012, je kulturno društvo 
(KD) Remšnik v nedeljo, 12. 2. 2012, ob 
11.30 uri organiziralo proslavo v Krajevni 
dvorani na Remšniku. 
K sodelovanju so vnovič povabili učenke 
in učence OŠ Remšnik s svojimi mentori-
cami in očiteljicami. Pripravili so nam 
pester ter kvaliteten kulturni in zabavni 
program. 
Da pa KD Remšnik dobro sodeluje tudi z 
društvi iz sosednjih krajev, priča dejstvo, 
da so v goste prišli člani MPZ Vuhred, ki 
so tudi prijetno dodali pridih temu do-
godku.
Program je z nekaj domačimi vižami in 
prijetnim vokalom zaključil ansambel  
Poskok s svojimi mladimi člani.
Vsi prisotni, katerih kljub zimskemu 
vremenu ni bilo malo, so s prijetnimi 
občutki zapustili to kulturno prireditev.

Boris Gašper

krmil ter  predelavi z dodajanjem  kupa 
aditivov postanejo nekoristni in pogosto 
tudi zdravju škodljivi. Na kmetiji Pavli se 
vseh teh dejavnikov močno zavedamo 
in zato se že vrsto let trudimo, da ponu-
dimo  zdravo in dobro hrano, predvsem 
mleko, našim sokrajanom. V lanskem 
letu smo pričeli s prodajo mleka na mle-
komatu v središču Radelj tudi zato, da bi 
čim več ljudi imelo vedno možnost dobiti 
sveže in nepredelano mleko. Da pa vam 
lahko zagotovimo, da je tudi kvalitetno 
pridelano, vam z veseljem sporočamo, 
da smo pridobili certifikat kakovosti, da 
so naši izdelki, mleko in vsa naša krmila, 
brez GSO (gensko spremenjenih organiz-
mov).  

Kmetija Pavli, 
nosilka dopolnilne dejavnosti


