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IZVAJANJE PRI PROJEKTU

POSLOVILNI OBJEKT SV. ANTON NA POHORJU –

TIPSKI PROJEKT ZNAČILNE PODEŽELSKE ARHITEKTURE OBMOČJA
Novogradnja se nahaja na terasi pod cerkvijo
in pokopališčem. Nov poslovilni objekt je
postavljen na rob platoja, tik pod vrhom cerkve
Sv. Antona Padovanskega. Objekt predstavlja
značilno podeželsko arhitekturo območja.
Ureditev prostora in gradnja novega poslovilnega
objekta je namenjena skupnim potrebam
Krajevne skupnosti Sv. Antona na Pohorju.
Na lokaciji se bodo odvijali dogodki, od slovesa
od preminulih krajanov v okviru poslovilnih
prostorov do druženja s primerno tematsko
vsebino žalovanja, ki bodo namenjeni tako
večjemu številu obiskovalcev kot okoliškim
krajanom.
Objekt je zasnovan kot pritlična stavba, ki leži
na robu z zidom podprte terase in je krita z
dolgo leseno streho s šintli. Konceptualno in
likovno se objekt navezuje na motive, značilne za
podeželsko arhitekturo koroškega območja.

Evropski kmetijski sklad
za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Objekt je zasnovan tako, da sta prostor,
namenjen slovesu od pokojnika, in čajna kuhinja
s sanitarijami ločena. Vsak prostor ima svoj
dostop na stranskih fasadah objekta. Poslovilni
prostor se odpira na večjo nadkrito zunanjo
ploščad, ki gleda na dolino reke Drave. Nadkriti
zunanji prostor omogoča slovo od pokojnika tudi
v slabem vremenu.
Lesena streha, krita s šintli, torej značilno
kritino koroške gradnje, se navezuje na lokalno
arhitekturo in je osrednji motiv stavbe. Les in
njegova obdelava – uporaba izhajata iz primerjav
s koroško gradnjo, ki ima v osnovi zidane pritlične
prostore pod lesenim ostrešjem.
VIRI FINANCIRANJA

STALNE CENE

Občina Radlje ob Dravi

118.382,09 €

DELEŽ
77,17 %

LEADER

35.015,33 €

22,83 %

Skupaj

153.397,42 €

100,00 %

Dela bodo zaključena v letu 2015.

OBVESTILO
Obveščamo vas, da lahko v Večnamenski dvorani Vuhred
koristite proste termine za vadbo (rekreacija, košarka,
namizni tenis, badminton, ...).
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski
številki 041 604 029 (Metka) in 041 452 789 (Boštjan).
Svet KS Vuhred

VABILO ZA ČLANE
DRUŠTVA UPOKOJENCEV
RADLJE OB DRAVI

Že drugič skupaj s hotelom DELFIN organiziramo letovanje v
Izoli, in sicer gre za 6-dnevni polpenzion s prevozom po zelo
ugodni ceni. Letovanje bo v mesecu februarju 2015. Prijave
skupaj s plačilom zbiramo do decembra 2014 na Društvu
upokojencev Radlje ob Dravi. Lep pozdrav!
DU Radlje ob Dravi

Projekt je delno sofinanciran iz sredstev LEADER iz
4. osi (programa LEADER) v okviru Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007–2013. Sredstva za
sofinanciranje projektov lokalni akcijski skupini »LAS
MDD« dodeli Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
(MKO) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja za območje občin: Dravograd,
Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na
Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.

KULTURNO DRUŠTVO RADLJE VABI

GLEDALIŠKI ABONMA 2014/2015

PREDSTAVE:
- SOBOTA, 29. november 2014, ob 18. uri
Komedija VSE O ŽENSKAH (Sve o ženama, Miro Gavran), Mestno gledališče
ljubljansko
-

SOBOTA, 13. december 2014, ob 18. uri
Monokomedija MULC … VAS GLEDA, Kreker in Siti teater

-

SOBOTA, 24. januar 2015, ob 18. uri
Komedija ONA, BIVŠI IN DŽONI, Reporter Milan

-

FEBRUAR
Komedija NAJSTAREJŠA OBRT (The Oldest Profession),
Paula Vogel, Mestno gledališče Ptuj

INFORMACIJE ZA VPIS ABONMAJEV ZA STARE IN NOVE ABONENTE:
INFO: 070 874 746 – IVANKA 040 741 242 – PETRA
tajnistvo@kdradlje.si
*PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB V PROGRAMU ABONMAJA!

VABILO

Vabljeni na 1. Martinčkov
večer sezone 2014/2015,
ki bo v sredo, 5. novembra,
ob 19. uri v MKC.
Predavanje: Veslanje
z morskimi kajaki z rta
Prevlaka, najbolj južne
točke Hrvaške, na meji s
Črno goro, mimo hrvaških
otokov in Istre do Pirana.
Lepo vabljeni!
Organizator: Plezalni klub Martinček, MKC Marenberški, ŠKTM

ZAKLJUČEK IN ZAHVALA

Dan se je prevešal v noč in dišalo je po pečenem kostanju, ko smo se
18. oktobra 2014 na kostanjevem pikniku zbrali krajani in krajanke
Sp. Vižinge. Piknik je pomenil tudi nekakšen zaključek del, ki so v
letošnjem letu potekala v našem kraju.
Začelo se je zgodaj spomladi, z izkopom in
polaganjem cevi za kanalizacijo, končalo pa
v jeseni z ureditvijo in asfaltiranjem ceste.
Zadovoljni in veseli pa smo tudi, da se
je v mesecu septembru zamenjala in
obnovila strešna kritina na Mladinskem
domu, saj je bila stara salonitna streha
že močno dotrajana. V imenu krajanov
in krajank Spodnje Vižinge se zahvaljujem
krajevni skupnosti in občini Radlje ob
Dravi, ki je streho financirala.
Posebna zahvala pa je namenjena članom K-TD
in ŠD Havaji za sodelovanje in organiziranje delovnih
akcij. Hvala tudi vsem krajanom, ki ste sodelovali in pomagali, ter
v takšni ali drugačni obliki prispevali, da je ta naš »skupni dom«
prekrit z novo streho!
Ivica Eman

VABILO

Društvo upokojencev Radlje ob Dravi vabi
vse člane na tradicionalno Martinovanje, v
soboto 22. novembra 2014, tokrat že četrtič v
Okrepčevalnici Erjavc na Vasi.
Ljubitelji dobre hrane, plesa in dobre zabave
vljudno vabljeni. Vašo udeležbo sporočite
svojemu poverniku ali v tajništvu društva.
DU Radlje ob Dravi

DAN
ODPRTIH VRAT
V URBANEM
KOLESARSKEM
PUKL PARKU
RADLJE OB DRAVI

Športno društvo Puklrajdersi iz Radelj in Den
Devilsi iz Maribora so to nedeljo, 26. oktobra,
predstavili kolesarske objekte in prikazali kolesarske
veščine v kolesarskem parku. Za otroke in za odrasle so
pripravili tečaje vožnje in zabavne izzive. Videli smo lahko
adrenalinske skoke, veščine na pumptracku in razne izzive.
Med gosti je bil tudi Filip Flisar, naš znani smučar prostega
sloga v disciplini smučarski kros. Čestitamo fantom in dekletom
za odlično prireditev in promocijo športa.
Občina Radlje ob Dravi

