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Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti vsaki dve 
leti razpisuje Regijska 
tekmovanja odraslih 
pevskih zasedb. Med 
16. novembrom in 1. 
decembrom pa v Sloveniji 
poteka šest regijskih 
koncertov. To nedeljo, 24. 
novembra, je v dvorcu 
Bukovje v Dravogradu 
potekalo Regijsko srečanje odraslih pevskih zasedb od Celja do Koroške. 
Na dveh koncertih se je predstavilo 13 pevskih zasedb: Dravograjski 
sekstet, Vokalna skupina Kolorina Vojnik, Vokalna skupina »In Spiritu« 
Vojnik, Vokalni kvartet Rusalke Vuhred, Šaleški študentski oktet Velenje, 
Moški pevski zbor »Ivo Štruc« Slovenske Konjice, Kulturno društvo Vres 
Prevalje, Moški pevski zbor Dramlje, Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli, 
Mešani pevski zbor Šmartno ob Paki, Mešani pevski zbor »Zarja« Šentvid 
pri Planini, Mešani pevski zbor Svoboda Šoštanj in Koroški akademski 
pevski zbor Mohorjan s Prevalj. 
Tekmovanja se je prvič udeležil Vokalni kvartet Rusalke, pod vodstvom 
Sare Praper, ki ga sestavljajo domačinke Sara Praper, Urška Pečonik, 
Kerstin Vuga in Nina Gracej. 
Po ocenjevanju njihovega nedeljskega nastopa tričlanske žirije v sestavi 
Stojan Kuret, Marko Vatovec in Walter Lo Nigro je Vokalni kvartet Rusalke 
za doseženih 87,70 točk prejel ZLATO priznanje regijskega tekmovanja in 
ŠEST posebnih priznanj:
• priznanje za najboljšo malo pevsko skupino tekmovanja, 
•  priznanje za najboljšo zasedbo, ki se je prvič udeležila regijskega tek-

movanja, 
•  priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisano v 19. stoletju, za sklad-

bo Frana Gerbiča Rožmarin,
•  priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane od 20.stoletja do 

danes, za skladbo Gašperja Jereba Skledca kave, 
•  priznanje za obetavno zborovodkinjo, Saro Praper, in
•  priznanje za obetavno zasedbo.
Nedvomno so bile priprave na tekmovanje naporne, vendar je bil ves trud 
poplačan s priznanji. Med 13 skupinami sta največ točk (87,70) dosegla 
prav Vokalni kvartet Rusalke in Koroški akademski pevski zbor Mohorjan 
s Prevalj. Priznanje zborovodji Dravograjskega seksteta za najboljšo izbiro 
sporeda je pripadalo skladateljici Tadeji Vulc. Skratka, delež posebnih 
priznanj, ki so jih prejele Rusalke, je veličasten in zavidajoč. (Rezultate 
vseh koncertov si lahko ogledate na spletni strani www.jskd.si.) 
Župan občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik, starši mladih pevk, mentorji, 
vsi, ki smo v nedeljo doživeli »glasbeno« pravljico v Bukovju, se bomo 
čudovitega dogodka radi spominjali, mladi skupini pa čestitamo in 
želimo, da bi bili rezultati tekmovanja zanje še večja motivacija za delo in 
doseganje odličnih rezultatov. 

Cvetka Miklavc, 
koordinatorica OI JSKD Radlje ob Dravi

RUSALKAM ZLATO PRIZNANJE IN ŠEST 
POSEBNIH PRIZNANJVABILO

Župan Občine Radlje ob Dravi  vabi na ogled komedije
Toneta Partljiča SILVESTRSKA SPRAVA 2000 v izvedbi 
KD Ožbalt, ki bo v soboto, 7. decembra 2013,  ob 18. 

uri v veliki dvorani MKC-ja.
Kratka vsebina komedije: na silvestrski večer, na prelomu 
tisočletja, se najdeta v isti hiši avstralski Slovenec Franc, ki je 
prišel na novoletne počitnice v domačo obljubljeno deželo, in 
oskrbovanec doma za ostarele Jože. Oba se, kot se znajo stari 
ljudje, najprej spominjata preteklih slabih časov, ko so tudi v 
prazničnih dneh trpeli lakoto, saj je bila vojna in so na njiju, ki 
sta bila uniformirana, streljali tudi za praznike.
Toda, glej ga zlomka, hitro ugotovita, da nista bila na isti 
strani. V hipu med njima ponovno oživi zatajevana mržnja, kar 
naenkrat izbruhnejo ideološki in sploh predsodki, kar naenkrat 
udari pri obeh že brezzobih in betežnih starcih staro sovraštvo, 
želja, da bi pokončal sovraga.
V ta spopad se nekako vmešajo domači po telefonu in čistilka 
Marija kot nekakšen »mednarodni opazovalec«. Čistilka 
Marija ve, da mora vsak malo popustiti, če želita imeti vsaj 
približno mirne praznike; sicer pa jima skuša dopovedati, 
kakšni so problemi današnjega časa.
VLJUDNO  VABLJENI!
Vstop je prost.

MINISTER ZA PRAVOSODJE DR. 
SENKO PLIčANIč OBISKAL OBčINO 
RADLJE OB DRAVI
V ponedeljek, 25. novembra, je minister za pravosodje dr. 
Senko Pličanič skupaj s poslankama Polonco Komar in Kristino 
Valenčič ter poslancem Markom Pavlišičem obiskal Občino 
Radlje ob Dravi.
Župan je predstavil vizijo občine in rezultate zastavljenih 
projektov, ki vedno znova spodbujajo k zastavljanju in 
doseganju novih, višjih in dolgoročnejših ciljev. Nad 
predstavljenimi projekti je bil minister navdušen, predvsem 
nad vizijo v turizmu, ki ne bo povezovala samo občank in 
občanov Občine Radlje ob Dravi, ampak širšo okolico.
Poudarili pa so, da bodo probleme lokalnih skupnostih lahko 
reševali le s skupnimi močmi.



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

TA VESELI DAN 
KULTURE

Ta veseli dan kulture, 3. december, 
je dan, ko številne kulturne ustanove 

po vsej Sloveniji odprejo vrata za 
obiskovalce in tako počastijo obletnico 

rojstva pesnika Franceta Prešerna. 
Prireditvam se pridružuje tudi Koroški 

pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob 
Dravi, ki Vas vabi, da ga obiščete in 
si ogledate razstave v Dvorcu Radlje 
(Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi): 

Kamni govorijo in vitrina meseca 2000 
let stara soseda iz Radelj ter Zbirka 
kladiv Ferdinanda Leitingerja. Prav 
tako si lahko na Župankovi domačiji 

(Št. Janž pri Radljah 66, Radlje ob 
Dravi) ogledate razstavo Partizanska 

saniteta na Koroškem. 
Organizirana bodo brezplačna vodst-
va po razstavah v torek, 3. decembra:
• v Dvorcu Radlje ob 10. in 16. uri,
•  na Župankovi domačiji ob 13. uri.

Brezplačna vodstva po razstavah 
bodo tudi v soboto, 7. decembra:

•  v Dvorcu Radlje ob 10. uri, 
•  na Župankovi domačiji ob 11.30. 
Ogled razstav je možen tudi kadar koli 
po predhodnem dogovoru na tel. št. 

02 62 12 549 ali 02 62 12 522.

Muzej Radlje, Alenka Verdinek

 TEčAJ KVAčKANJA
V prostorih MMKC-ja se je zaključil tečaj 
kvačkanja pod mentorstvom Marjane 
Viltužnik. Tečaj je bil uspešen tako za 
začetnice kot za tiste, ki so se z veščinami 
kvačkanja že spoznale. Nastali so lepi uni-
katni izdelki, sicer pa slika pove mnogo 
več. Vsi pa že komaj čakamo nadaljeval-
ni tečaj, na katerem se nam bo morda 
pridružil še kdo.

JZ ŠKTM, Dominika Karlatec

Kaj: MARTINčKOVI 
VEčERI
Kdaj: Sreda , 4. december 2013 ob 19. uri
Kje: MKC Radlje
Organizator: PK Martinček, MKC Radlje
Na II. Martinčkovem večeru bomo 
spoznavali pripravo, vzpone in padce 
alpinistične odprave v Kirgiziji. 
Alpinistično odpravo na 7134 metrov vi-
sok Pik Lenin nam bosta predstavila člana 
PK Martinčka Vlado Črešnik in Igor Lauko. 
Znani sedemtisočak za vsakega pripravi 
posebno zgodbo in se zelo rad poigrava s 
hrepenenji željnih. No, pa tudi vrh odstre 
najbolj vztrajnim. Pa ne vedno.
Vstop prost!

SUBVENCIJA 
VRTCA
Center za socialno delo Radlje ob Dravi 
obvešča vse starše, ki uveljavljate pravico 
do subvencije vrtca, da vam ta pravica 
poteče 31. decembra 2013. 
Če želite še nadalje uveljavljati pravico 
do subvencije vrtca, morate v decembru 
2013 (priporočljivo je že v začetku 
decembra) na centru za socialno delo 
podati izpolnjeno vlogo za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev. 
Tisti starši, ki nimate otroka, vključenega 
v vrtec, pa ga boste vključili v naslednjih 
mesecih in želite uveljavljati pravico do 
subvencije vrtca, morate vlogo oddati 
v mesecu pred mesecem vključitve 
otroka v vrtec, saj se pravica priznava 
od naslednjega meseca po vložitvi vloge 
naprej. Na primer, če vlogo za subvencijo 
vrtca oddate v mesecu januarju 2014, se 
pravica do subvencije vrtca prizna od 01. 
februarja 2014 dalje.

Direktorica: MIRJANA POPIJAL

VABILO
Vabljeni v Knjižnico Radlje ob 
Dravi v četrtek, 28. novem-
bra ob 18. uri na SEDEMLETNO POTO-
VANJE z Dominiko in Igorjem Osvaldom.
Popotnika nam bosta predstavila tudi 
knjigo "ENOSMERNA VOZOVNICA - 
Sedemletna pot", ki na dinamičen, za-
baven in razmišljujoč način poda bralcu 
celotno potovanje z vsemi vzponi in 
padci, ki jih teh sedem let premore. 
Knjiga in predstavitev sta več kot le 
potopis. Sta vpogled v drugačen način 
življenja, pogled na svet z drugačne per-
spektive. S popotnikoma bomo prepo-
tovali Azijo, Avstralijo, Južno Ameriko 
in severno Afriko, izvedeli kako in zakaj 
sta se za potovanje odločila in kako ju 
je spremenilo… skratka drugačno poto-
pisno predavanje kot smo ga vajeni. 

RAZSEK IN PRODAJA MESA 
TER IZDELAVA KLOBAS IN 
SALAM NA KMETIJI
S pomočjo prijave na javni razpis za 
dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Radlje 
ob Dravi v letu 2013 smo na KGZS Zavod 
Celje – Izpostava Dravograd v mesecu 
oktobru za kmete občine Radlje pripravili 
enodnevno delavnico z naslovom 
»Razsek in prodaja mesa na kmetiji ter 
predelava mesa v klobase in salame na  
tradicionalen način«.
Namen enodnevne delavnice je bil 
udeležence seznaniti s pogoji za razsek 
in prodajo mesa ter jih skozi praktično 
delavnico usposobiti, da bodo znali tudi 
sami izdelati čim kvalitetnejše klobase 
in salame. Dopoldanskemu predavanju 
specialistke za predelavo mesa, Irene Kos, 
o urejenosti prostorov ter predstavitvi 
pogojev za registracijo dejavnosti je na 
kmetiji »Mivc« sledila praktična delavnica 
izdelave salam in klobas na tradicionalen 
način. Ob samem praktičnem delu je bilo 
govora tudi o odbiri mesa za izdelavo 
klobasičarskih izdelkov, začimbah, 
prekajevanju in zorenju. Ob koncu 
delavnice so se udeleženci dogovorili še 
za eno neformalno srečanje, ki smo ga 
izvedli v nedeljo, 17. novembra, na kmetiji 
Markač na Vasi. Tu smo po enem mesecu 
zorenja in sušenja preverili kvaliteto 
izdelkov, ki smo jih izdelali na delavnici v 
oktobru. Menim, da smo bili vsi z izdelki 
zelo zadovoljni. 
Z izvedbo delavnice smo želeli doseči 
še večjo kvaliteto na kmetijah izdelanih 

mesnin ter spodbuditi udeležence k 
registraciji dopolnilne dejavnosti. 

Zapisala Bernarda Javornik, svetovalka 
za kmečko družino in razvoj dopolnilnih

dejavnosti na kmetiji pri KGZS – Zavod CE


