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CO-WORKING: pROstOR, sKupNOst, KONCept –  
tudi v Radljah ob Dravi
V svetu se je besedna zveza co-
working že dodobra uveljavila 
– pomeni obliko sodelovanja 
oseb, ki jih medsebojno ne 
zavezuje nič drugega kot 
njihova dobra volja in želja po 
sodelovanju. To je koncept, ki 
je bil objavljen kot prispevek 
o mreži CW Maribor že v 
eni izmed prejšnjih številk 
Novic. V Mariboru obstaja več 
tovrstnih centrov, h katerim 
se je pridružil tudi radeljski 
Marenberški mladinski 
kulturni center, saj skupaj 

Glavnemu izvajalcu, podjetju 
Knuplež, d. o. o., je uspelo 
zaključiti gradbeno-obrtniška 
dela na novem gasilskem 
domu. Preostali so nam 
še samo tehnični pregled 
objekta, izdaja uporabnega 
dovoljenja ter selitev opreme 
in vozil v nove prostore. Gasilci 
in občani Občine Radlje ob 
Dravi tako pridobivamo nov, 

stvari). Prav tako samostojni 
podjetniki največkrat nimajo 
stikov z drugimi podjetniki, 
če se njihove dejavnosti ne 
dopolnjujejo/prekrivajo. A v 
okviru co-workinga pridejo v 
stik prav podjetni posamezniki 
z najrazličnejšimi ozadji in 
podjetnimi zamislimi, da 
različnih preteklih izkušenj 
sploh ne omenjamo. Tako vsak 
med njimi nekaj ponuja in nekaj 
potrebuje, usklajevanje ponudbe 
in povpraševanja pa je osnova za 
dobro medsebojno povezovanje, 

IZGRADNJA NOVeGA GAsILsKeGA DOMA  
V RADLJAH OB DRAVI Je ZAKLJuČeNA

sodelovanje, sodelo (kot 
najpogosteje prevajamo co-
working v slovenščino), delo …
Pridite v Marenberški 
mladinski kulturni center, kjer 
nudimo prostore, namenjene 
co-workingu, ter razvijajte 
svoje podjetne zamisli!

Mariborska razvojna agencija, 
Borut Jurišič

naše dejavnosti podpirali še v 
prihodnje. Takšnega odziva z 
vaše strani nismo pričakovali 
in se vam iz srca resnično 
zahvaljujemo za vaš prispevek. 

Ob tem pa še vabilo na 
uradno odprtje novega 
gasilskega doma in gasilsko 
veselico, ki se bo pričela 
ob 20. uri z ansamblom 
Modrijani in s predskupino, 
ansamblom POSKOK, v šotoru 
na parkirišču pri »Bajti«.

pGD Radlje ob Dravi

MeDNARODNO OCeNJeVANJe MeDu AGRA 2015
Tudi v tem letu smo se čebelarji 
ČD Radlje ob Dravi z letošnjimi 
vzorci medu udeležili 14. 
mednarodnega ocenjevanja 
medu pod okriljem sejma AGRA 
v Gornji Radgoni. Od skupno 91 
prejetih vzorcev smo v kategoriji 
»gozdni med« v konkurenci 35 
vzorcev prejeli kar pet zlatih in 
dve srebrni medalji.
Prejemniki medalj: Marko 
Glazer – dve zlati medalji, 
Srečko Mazgan – zlata medalja, 
Ivan Praznik – zlata medalja, 

Branko Svetina – srebrna medalja 
in Srečko Verdinek – zlata in 
srebrna medalja.
Svečana podelitev je potekala 24. 8. 
2015 v dvorani na sejmišču AGRA. 
Priznanja je podeljeval minister 
za kmetijstvo in okolje RS, mag. 
Dejan Židan, ki je v pozdravnem 
govoru poudaril pomen čebel za 
naše okolje, predvsem pa pomen 
čebel v kmetijstvu in prehrani. 
Ob tem je vse prisotne seznanil, 
da je bil predlog Čebelarske zveze 
Slovenije, da postane 20. maj 

tvorimo mrežo prostorov, 
ki ponujajo bogato paleto 
podpornih dejavnosti svojim 
članom. A bolj kot pomoč s strani 
organizatorja je pomembno 
sodelovanje in izmenjava znanj 
med člani samimi.
Kot samostojen podjetnik 
potrebujete razmejitev 
med zasebnim in poslovnim 
življenjem, saj se zna zgoditi, 
da se drugače delo nikoli ne 
konča (ter vas preveč izčrpa), 
ali pa nikoli prav ne začne (saj 
vas vedno okupirajo druge 

svetovni dan čebel v Evropskem parlamentu, sprejet z vso podporo 
ter da potekajo aktivnosti, s katerimi se prizadeva, da svetovni dan 
čebel potrdi tudi OZN.

Za ČD Radlje ob Dravi, srečko Mazgan

sodoben in uporaben gasilski 
dom, katerega odprtje bo v 
soboto, 26. 9. 2015, s pričetkom 
ob 17. uri. 
Ob tej priložnosti bi se radi 
zahvalili vsem donatorjem, ki 
ste se odzvali naši prošnji za 
donacijo. Prav tako se že danes 
zahvaljujemo tudi vsem tistim, 
ki nas boste tako finančno 
kot materialno pri delovanju 



pOLetNI tABOR 2015sKRBNO 
RAVNANJe  
Z ODpADKI
Pri rednem nadzoru nad 
odlaganjem in ločevanjem 
odpadkov na pokopališčih v 
občini je vedno bolj opaziti, 
da občani neustrezno 
odlagajo odpadke (gradbeni 
material) v kontejner, ki 
je namenjen odlaganju 
odpadkov s pokopališča.  
Z namenom odprave tovrstnih 
posameznih primerov se 
je pričel intenzivni nadzor 
neustreznega odlaganja 
odpadkov. Kršitelji bodo 
prijavljeni Medobčinskemu 
inšpektoratu Koroške, ki 
bo za neustrezno odložene 
odpadke predpisal globo.
Vse občanke in občane 
naprošamo, da v primeru 
opaženega neustreznega 
odlaganja odpadkov na 
pokopališčih to sporočite na 
številko 051-436-430 (Beno 
Škurnik).
Le skupaj lahko pripomoremo 
k čistemu okolju.

KIČ, direktor Marjan Šol

Prijetna in sproščena doživetja 
ostanejo del nas in nam 
dajo moči za nove podvige. 
Potrebujemo jih vsi, še 
najbolj pa otroci, ki so znova 
sedli za šolske klopi. Center 
za socialno delo Radlje ob 
Dravi je z namenom, da bi 
lahko otroci iz rejniških in 
socialno šibkih družin v spis o 
preživetih počitnicah nanizali 
čim več prijetnih doživetij, 
organiziral poletni tabor, ki je 
to leto potekal v Portorožu. 
Vključenih je bilo 36 otrok in 7 
spremljevalcev (prostovoljcev), 
ki so v petih dneh na obali 
doživeli raznovrstne počitniške 
radosti. Raziskovali so lepote 
primorskih krajev, veliko 

smo doživeli, videli, mi je ostalo 
v prijetnem spominu. Zame 
je to ena super izkušnja, ker 
vem, da se bom tukaj naučila 
spoštovati sebe in s tem 
tudi druge. Nekaterim žal ni 
omogočeno, da bi šli na tabor, 
tako kot je nam. Zelo sem 
vesela, da sem lahko del tega.«
Izvedbo tabora nam v celoti 
omogočijo donatorji dobrega 
srca, saj brez njihovega 
prispevka otroci ne bi imeli 
možnosti izkusiti tega, kar je za 
nekatere otroke samoumevno. 
Iskrena hvala tudi Občini 
Radlje ob Dravi, ki je s svojim 
prispevkom polepšala 
počitnice otrok. 

Ana Kukovič

plavali, se igrali, si ogledali akvarij, 
imeli modno revijo, štafetne igre, 
se zabavali v svojem disku. Tudi za 
kreativne in socialne delavnice se 
je našel čas. Poseben poudarek 
smo namenili krepitvi pozitivne 
samopodobe, komunikacijskih 
veščin ter medsebojnemu 
spoštovanju. Zadnji dan pa smo 
si brezplačno ogledali Škocjanske 
jame. Razigrano vzdušje in glasen 
smeh je pripomogel, da so bili topli 
sončni žarki stalni spremljevalec 
tabora. Ajla je poletni tabor s tremi 
asociacijami opisala kot zabavo, 
nova prijateljstva in omogočene 
počitnice. Najbolj všeč ji je, ko se 
zabavamo, pomembno se ji zdi, 
da se spremljevalke prilagajajo 
otrokom in obratno. »Vse, karkoli 


