
RUŠITEV OBJEKTA 

LETNI PRIDELEK JABOLK

ŠTUDENTSKA DELOVNA BRIGADA V 
RADLJAH OB DRAVI - PROŠNJA ZA 
PROMOCIJO PROJEKTA

V neposredni bližini Dvorca Mahrenberg se je pričela rušitev 
objekta, v katerem je imelo skladišče podjetje Kanalizacija 
in čistilna naprava, Radlje d.o.o.. Na tem mestu se bo še v 
letu 2022 vzpostavil Center sonaravnega in trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi.

Občina Radlje ob Dravi, ki ima bogato dediščino trajnostnega 
in večnamenskega upravljanja z gozdovi, želi pristopiti k 
vzpostavitvi mednarodno pomembnega Centra sonaravnega 
gospodarjenja z gozdovi.

Občina Radlje ob Dravi

Jabolko – sadež poln vitaminov in antioksidantov. 
Uporabljamo ga v različnih besednih zvezah, lahko je jabolko 
navdiha, jabolko spoznanja ali spora. Takšno, ki ne pade daleč 
od drevesa in tisto drugo, ki poskrbi, da so naši obiski pri 
zdravniku prej redkost kot pravilo. Zagotovo pa je najboljše 
tisto, ki je pridelano lokalno, na naraven način. V naši občini 
že nekaj let, tako kot rastejo stare sorte jablan, ki smo jih 
posadili v občinskem sadovnjaku pri osnovni šoli Radlje ob 
Dravi, raste tudi ideja o lastnem Sadjarskem centru, ki bo 
izdeloval in ponujal izdelke iz jabolk.

V jeseni je Zavod Radela v sadovnjaku ob HE Vuhred, za 
katerega skrbi ob finančni podpori občine, v dveh dneh nabral 
1200kg jabolk, iz katerih so stisnili okoli 730 litrov soka. Imeli 
smo srečo, da sadovnjaka ni prizadela pozeba, ki je v času 
cvetenja uničila mnogo drugih sadnih dreves.  Jabolčni sok 
bo v letošnjem letu delno namenjen za protokolarna darila 
in delno za potrebe šole in vrtca.
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Veseli smo, da smo ena redkih občin, ki lahko kot 
protokolarno darilo ponudi lokalni pridelek in s ponosom ga 
predstavljamo našim obiskovalcem. Prvič smo pridelali tudi 
mošt, okoli 140 litrov in enotni smo si, da je poleg jabolčnega 
soka, tudi mošt najvišje kakovosti - saj je vendar naš, lokalni.

V naslednjih letih je želja razširiti ponudbo izdelkov iz jabolk 
in omogočiti Sadjarskemu centru, da bo samostojno zaživel.

Občina Radlje ob Dravi

Na našo občino smo prejeli prošnjo ŠOUM-a, da njim kot 
gostitelji Študentske delovne brigade v letu 2016, pomagamo 
pri promociji največjega mladinskega prostovoljnega projekta 
v Sloveniji in za gostovanje navdušimo tudi druge kraje po 
Sloveniji. Seveda smo se z veseljem odzvali. Župan, mag. 
Alan Bukovnik, ki je delovno brigado aktivno spremljal že ob 
njihovem obisku, si je z vzel čas in posnel promocijski video 
prav z lokacije, kjer so pred 6 leti taborili mladi brigadirji in 
brigadirke.



DIAMANTNA POROKA

KUHARSKA DELAVNICA – RECEPTI 
SVETA

Živeti v dvoje je lepše, pravijo. Biti poročen 60 let, skupaj 
hoditi po isti poti z roko v roki, v soncu in dežju, je privilegij 
dan le redkim. V času hitrih sprememb je lepo vedeti, da v 
mladosti izrečena obljuba lahko traja tudi več kot pol stoletja.

Gospa Marija in gospod Kristjan Koler iz Radelj ob Dravi sta si 
pred natančno 60 leti prvič obljubila zvestobo in ljubezen. Ob 
opravljenem obredu DIAMANTNE POROKE njima vsi želimo 
še mnogo skupnih srečnih dni in lepih trenutkov z najbližjimi. 
Takšne zgodbe ogrejo srce.

Občina Radlje ob Dravi

V okviru projekta VGC Dogaja se! vsako sredo ob 9. uri 
poteka kuharska delavnica. Kuharske delavnice so zelo 
dobro obiskane in zelo raznolike. Da bo dogajanje na 
kuharskih delavnicah še bolj pestro, smo se tokrat povezali 
s Slovensko filantropijo ter Evropsko solidarnostno enoto. 
Trenutno kuhamo po knjigi Recepti sveta – Recipes of the 
word, ki je nastava v okviru Evropske solidarnostne enote 
in mednarodnega prostovoljstva. V knjigi so zbrani različni 
recepti, ki so jih pripravili prostovoljci iz tujine. Skozi recepte 
tako spoznavamo kulinariko posamezne države, hkrati pa 
na takšen način bolje spoznavamo način prehranjevanja, 
življenja in kulture različnih držav širom sveta. Vsa navodila 
v knjigi so zapisana v slovenskem in angleškem jeziku, tako 
da se urimo še v tujem jeziku. Na prvi kuharski delavnici smo 
pripravili sladico z imenom »Istanbilija«, ki nas je presenetila 
tako v izgledu kot okusu. Vabljeni na kuharske delavnice 
vsako sredo ob 9. uri. Delavnice potekajo v prostorih MKC 
Radlje ob Dravi. 

JZ ŠKTM

Spoštovani, vabimo vas na krvodajalsko akcijo v petek, 
25.2.2022 v dvorano Hostla Marenberg od 7.30 do 12.00. 
Zaradi preprečevanja možnih prenosov bolezni vas prosimo, 
da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na tel.  
št. 02 321 22 71 ali 041 320 796 (CTD MB). Za termin lahko 
pokličete od 7.00 do 15.00. Prosimo, da  brez  predhodnega 
dogovora o uri prihoda ne prihajajte na odvzem krvi. Hvala.

Prosimo, da prinesete s seboj osebni dokument. 

RKS OZ Radlje ob Dravi

Utrinek delovne brigade 2016

KRVODAJALSKA AKCIJA

Po toliko letih z veseljem ugotavljamo, da pečata v naši 
občini niso pustili samo projekti, ki so jih v času bivanja 
prostovoljci uspešno zaključili, ampak predvsem spomin na 
stkana prijateljstva in zavedanje, koliko lahko dosežemo, ko 
resnično stopimo skupaj (ne glede na to, od kod prihajamo 
in kateri generaciji pripadamo). Zagotovo se še srečamo – 
ZDRAVO, ZDRAVO, ZDRAVO!
 

Video s sporočilom župana najdete na njegovi FB strani 
(Alan Bukovnik | Facebook).

Občina Radlje ob Dravi


