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Občina Radlje ob Dravi

Zveza društev kmetic Slovenije je v letu 2013 organizirala vrsto prireditev, v katere je vključila 
tudi članice društev, ki so vključene v Zvezo kmetic Slovenije. Tako smo bile s strani Društva 
kmetic Dravske dolineza zastopanje na prireditvi v Metliki, ki je bila 29. novembra 2013, 
predlagane Šajke iz Vuhreda. Pridružile so se nam tudi članice upravnih organov društva. Iz 
Vuhreda smo se odpravile v dopoldanskem času,na turistično kmetijo nad Metliko pa smo 
prispele okoli 14. ure. Na tej kmetiji domuje Tanja Jakljevič, ki je bila leta 2003 izbrana za mlado 
kmetico leta. Okrepčale smo se z okusnim kosilom, nato pa smo si ogledali kmetijo. Na kmetiji  
imajo veliko površino vinogradov, čredo ovac in vinsko klet, v kateri smo imele degustacijo 
vin. V poznih popoldanskih urah smo se odpravile v Metliko na prireditev »Jesenski večer«. 
Na odru se je predstavilo devet društev kmetic iz celotne Slovenije. Tudi Šajke smo s svojim 
nastopomdodatno popestrile večer. V poznih večernih urah smo se zadovoljne in polne lepih 
vtisov odpravile proti domu.
V imenu etno skupine Šajke bi se zahvalila Društvu kmetic Dravske doline, da smo lahko 
zastopale našo dolino na tej prireditvi.

Za skupino Šajke, Lea Glazer

vabiLO

Župan Občine Radlje ob Dravi alan 
bukovnik vabi na 

vaLENTiNOv KONCERT, ki bo 
v nedeljo, 16. februarja 2014 v 

dvorani Kulturnega doma 
Radlje ob Dravi.

Nastopil bo Oto vrhovnik in njegov 
salonski orkester. 

Mag. Oto vrhovnik je redni 
profesor za klasični saksofon na 

Univerzi za glasbo in upodabljajočo 
umetnost na Dunaju. Leta 2013 
je v Mariboru ustanovil salonski 

orkester, ki pretežno igra glasbo 60-
ih in 70-ih let. vstop je prost.

vljudno vabljeni!

PODELiTEv ZaHvaLE
Župan Alan Bukovnik je decembra podelil 
posebno zahvalo Franju Popijalu za 
dolgoletno in nesebično pomoč na področju 
civilne zaščite. Gospod Popijal je  bil vrsto let 
oskrbnik zaklonišča civilne zaščite na Prisoji, 
zato se mu iskreno zahvaljujemo za številne 
zasluge na področju civilne zaščite.

ODPRava ŠaJK v METLiKO

RUSaLKE PRi ŽUPaNU
Vokalni kvartet Rusalke,  ki ga sestavljajo 
Sara Praper, Urška Pečonik, Kerstin Vuga 
in Nina Gracej, pod vodstvom Sare Praper 
so lani novembra na Regijskem srečanju 
odraslih pevskih zasedb od Celja do Koroške, 
ki je potekalo v Dravogradu, prejele ZLATO 
priznanje regijskega tekmovanja in ŠEST 
posebnih priznanj. Konec decembra je župan 
Alan Bukovnik sprejel Rusalke, jim čestital za 
dosežen uspeh na regijskim tekmovanju ter 
zaželel  veliko  uspeha na njihovi nadaljnji 
pevski poti. 

Občina Radlje ob Dravi



TEČaJ KaLiGRaFiJE
Namenjen  je vsem ljubiteljem 
lepopisja, ki se želijo spoznali s 
posebno dvodebelinsko pisavo. 
S pomočjo osvojenega znanja 
bostelahko oblikovali privlačen 
izdelek, primeren za darilo 
prijateljem ali domač okras.
Program:
•  predstavitev kaligrafije skozi 

zgodovino; spoznavanje pisave 
od antike do danes;

•  vaje pravilne drže kaligrafskega 
peresa;

•  učenje pisanja kaligrafskih črk in 
števil;

•  preizkušanje različnih vrst 
papirja, barvnih tušev in peres;

•  oblikovanje besedila in 
postavitev le-tega na papir,

•  izdelava kaligrafskih izdelkov,kot 
so pisma, kaligrafske ilustracije, 
pesmi, čestitke, družinska 
drevesa, vabila itd.

Pričetek izvajanja tečaja:  
10. februarja 2014
Trajanje tečaja: 15 šolskih 
ur 
Vsak ponedeljek, 3 ure dopoldan  
(9.00 - 11.15) ali popoldan  
(17.00 - 19.15)
Cena tečaja: 30 € (ob 
začetku tečaja 15 € in na 
koncu 15 €)

Kraj izvajanja: Marenberški 
mladinski kulturni center
Največje možno število tečajnikov: 
10
Prijave zbiramo do zasedbe mest 
oz. najkasneje do 7. februarja 
2014. Minimalno število 
prijavljenih tečajnikov je osem.
Na tečaju bo poskrbljeno za 
ves potreben material (mapa, 
kaligrafsko pero, kaligrafske 
predloge, barve) in kakovostno 
vodenje tečaja.
Vabljeni, da tudi vas očara svet 
kaligrafije!
iNFORMaCiJE iN PRiJavE: 
040-852-287 (Dominika)

ZaKLJUČNi TURNiR 
ZiMSKE NOGOMETNE 
LiGE
Ženski nogometni klub Radlje ob Dravi 
in Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 
organizirata ZAKLJUČNI TURNIR ZIMSKE 
NOGOMETNE LIGE za dekleta, ki bo v 
soboto, 1. 2.2014, v Športni hiši Radlje 
ob Dravi. Na turnirju bodo nastopile vse 
ekipe, ki so dosegle prvo ali drugo mesto 
v svojih skupinah predtekmovanja.  
Predtekmovanje se je delilo na vzhodno 
in zahodno skupino. V finalnem delu 
bodo nastopile po štiri najboljše ekipe v 
kategorijah U-13, U-15, U-17 in članicah. 
Tako se bodo na turnirju po kategorijah 
odigrale polfinalne in finalne tekme  za 
naslove državnih prvakinj. Turnir se bo 
začel ob 9.00  in končal ob 19.00 uri. 
Tekme bodo potekale od najmlajših do 
najstarejših kategorij.
Vse ljubitelje nogometa vabimo na 
ogled turnirja v čim večjem številu, da 
se prepričate, da tudi dekleta igrajo 
dopadljiv in kvaliteten nogomet. Vsa 
dekleta,ki jih ta zvrst športa zanima, pa 
se bodo lahko na samem turnirju tudi 
prijavila za vadbo v  klubu!

Ženski nogometni klub Radlje ob Dravi

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

POSLOvNa NEMŠČiNa
Marenberški mladinski kulturni center 
ponovno ponuja priložnost vsem, ki želijo 
izpopolniti znanje nemškega jezika, da se 
udeležijo tečaja poslovne nemščine, ki se bo 
pričel februarja. 
Tečaj bo temeljil na izboljševanju poslovne 
komunikacije, zato vabljeni predvsem tisti, ki 
že imate osnovno znanje nemščine.
Cena tečaja je 15 EUR.
Za več informacij in prijavo na tečaj smo 
dosegljivi na telefonski številki 040 852 287 
(Dominika) in 040 186 601 (Vesna).

vabiLO
Vljudno vabljeni na prireditev ob 

 kulturnem prazniku, ki bo v nedeljo, 9. 2. 
2014, ob 11.30 uri, v krajevni dvorani na 

Remšniku. Vsi prav lepo vabljeni!
KD Remšnik

KD Remšnik organizira skupaj s ŠD Vas zimski 
(kulturni) pohod REMŠNIK – KAPUNAR, ki bo 

v soboto, 8. 2. 2014 ob 9.30 uri.
Start je pri igrišču. Pohod se izvede v vsakem 

primeru. Hrana in jedača iz nahrbtnika.
Lepo vabljeni, da se nam pridružite.

KD Remšnik

iv. MaRTiNČKOv vEČER
V sredo, 5. februarja, ob 19.00 uri,

v Mladinskem centru Radlje.
Gostja Martinčkovega večera bo Irena Mrak.
Irena Mrak je doma iz Tržiča. Z alpinizmom 
se ukvarja od leta 1995 in je do sedaj vodila 

ali bila članica 20 alpinističnih odprav v Ande, 
Novo Zelandijo, Tjanšan, Pamir, Hindukuš, 

Karakorum in Himalajo. Med drugim se 
ukvarja raziskovalno tudi z razvojem turizma 

in gorništva v najvišjih območjih sveta. 
Zaposlena je na Oddelku za geografijo FF 
Univerze v Ljubljani ter na Visoki šoli za 
varstvo okolja v Velenju. Vabljeni! Vstop 

prost!
Organizator: Plezalni klub Martinček Radlje,

 MKC Radlje
TURNiR MLaJŠiH 
CiCibaNOv U-9 

ŠPORTNO DRUŠTVO RADLJE OB 
DRAVI NOGOMETNA ŠOLA RADLJE 

in Javni zavod ŠKTM Radlje ob 
Dravi VABIJO NA TURNIR MLAJŠIH 

CICIBANOV U – 9, 
ki bo v nedeljo, 2. FEBRUARJA 2014 
v ŠPORTNI HIŠI RADLJE s pričetkom 

ob 9.00 uri.
ŠPORTNI POZDRAV !

NOGOMETNA ŠOLA RADLJE


