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Spoštovane občanke, spoštovani občani!

V preteklem mesecu smo praznovali 
praznik naše Občine. Nad minulim 
delom smo z zadovoljstvom potegni-
li črto, poročali smo o izpeljanih pro-
jektih, si priznali morebitne zamujene 
priložnosti, predvsem pa pogled po-
gumno usmerili naprej. V preteklosti 
smo se zadanih ciljev in nalog lotili 
pogumno in samozavestno. Nismo 
obljubljali gradov v oblakih, dali pa 
smo besedo, da bomo občinsko poli-
tiko vodili transparentno, pošteno in 
s čistimi računi. Obljubili smo, da bo 
na prvem mestu stroka in šele potem 
ostali kriteriji. Zavezali smo se sami 

vsebini predlogov in idej, pri čemer 
se nismo ozirali na pripadnost stranki 
ali skupini, iz katere izhajajo te ideje. 
Ponudili smo sodelovanje vsem, ki so 
izrazili pripravljenost za delo. Posebej 
smo izpostavili usmerjenost v vse-
stranski razvoj in dvig osebnega ter 
družbenega standarda. Zato se lah-
ko danes z zadovoljstvom in s pono-
som ozrem nazaj, saj ugotavljam, da 
to niso bile le prazne besede. Postale 
so ideal našega dela in razmišljanja, 
ki ga je vsakdo, kdor je hotel sedeti 
na našem vlaku, moral upoštevati in 
se po njem ravnati. Zdaj so to postali 

standardi za vodenje lokalne politike 
in delitev proračunske pogače, ki jih 
tudi v bodoče ne bo več mogoče iz-
ničiti, ne glede na to, kdo bo v rokah 
držal škarje in platno. Kritiki nam oči-
tajo, da bi ob taki višini občinskega 
proračuna lahko delali čudeže. Toda, 
verjemite mi, več kot je denarja, več 
je potreb in želja. Edina pravilna pot 
iz te zagate je oblikovanje prioritet. 
Prednost je nujno potrebno dati ra-
zvojno naravnanim projektom, ki 
prinašajo koristi čim širšemu krogu 
upravičencev in pa seveda tistim, ki 
najdlje čakajo na realizacijo, ne gle-
de na to, katere močne interesne ali 
strankarske skupine stojijo za njimi. 
Drugo je vprašanje strateških usme-
ritev, ki pa niso nujno povezane z 
največjimi vlaganji. Tu gre predvsem 
za tiste programe, ki odražajo dolgo-
ročno razvojno politiko naše občine, 
in za tiste teme, ki jim bomo posve-
čali največ časa, znanja, energije in 
javne promocije. Dokaz za to, da 
lahko prav vsak posameznik ponese 
glas in ime občine daleč naokoli, so 
letošnji prejemniki priznanj, ki smo 
jim jih podelili na slavnostni seji ob-
činskega sveta. V informativnem gla-
silu, ki je pred vami, boste našli tudi 
druge utrinke s praznovanja občin-
skega praznika. 
Upam, da boste tudi v tokratni števil-
ki našli kaj zase. Želim vam prijetno 
branje.

Foto: IZI FOTOOtvoritev ceste Vajs–Bajs
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tudi letos so bila na slavnostni seji občinskega 
sveta občine radlje ob dravi podeljena občin-
ska priznanja. Plakete občine radlje ob dravi 
za leto 2009 so prejeli: 

• kristijan Helbl za dolgoletno delo in pomemb-
ne uspehe na področju reševanja problematike 
invalidov v Občini Radlje ob Dravi, 

• simona Hlade-mavc za pomemben prispevek 
k razvoju planinstva, 

• ema stražišnik za dolgoletno požrtvovalno 
delo v Krajevni skupnosti Remšnik in društvih 
Občine Radlje ob Dravi, 

• mag. stanislav nežič za pomembne uspehe, 
večletno kakovostno delo in vidne rezultate pri 
razvoju Krajevne skupnosti Vuhred ter na splo-
šnem družbenem področju in 

• moški pevski zbor vuhred za izjemen prispe-
vek h kulturnemu, družabnemu in družbenemu 
življenju v Vuhredu. 

nagrado občine radlje ob dravi za leto 2009 pa 
je prejela mateja jevšnik, in sicer za dosežke na 
področju raziskovanja našega kraja. Vsem preje-
mnikom priznanj iskreno čestitamo. Foto: Foto Anka

Prejemniki priznanj  
Občine Radlje ob Dravi za leto 2009
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Konec meseca septembra je bil pred 
občinsko stavbo nameščen  nov de-
fibrilator. Slovesnosti so se kljub do-
poldanski uri udeležili številni občani, 
navzoči pa so bili tudi predstavnik 
podjetja Galaksija, ki je zastopnik 
aparatov Cardiac Science, Sebastjan 
Žohar, Cirila Slemenik Pušnik, dr. med. 
spec. interne medicine, ki je strokovna 
mentorica Koronarnega kluba Mežiške 
doline in vodja strokovne skupine, ki 
skrbi za širitev mreže javno dostopnih 
AED (avtomatičnih defibrilatorjev) na 
Koroškem, direktor Reševalne služ-
be Koroške, Smiljan Prassnic, direktor 
Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, 
prim. asist. mag. Martin Bigec, dr. med. 
spec. pediater, predstavnik društva 

študentov medicine, poveljnik štaba 
civilne zaščite in župan občine Radlje, 
g. Alan Bukovnik. Za marsikoga je be-
seda »defi - brilator« tuja, precej čudna 
in še težje izgovorljiva, za druge pa 
poimenuje napravo, ki rešuje življenje. 
Nekateri ste se z njo tudi že seznanili. 
Za vse vas, predvsem pa za tiste, ki te 
naprave še ne poznate, pa nekaj svežih 
podatkov. Avtomatski zunanji defibri-
lator je naprava, ki prepozna in odpra-
vi zelo nevarno motnjo srčnega ritma, 
migetanje srčne mišice ali strokovno 
–  fibrilacijo (od tod ime: defibrilator). 
V trenutku, ko srce migeta (fibrilira), ne 
opravlja svoje funkcije črpanja krvi po 
žilah in zato nastopi nezavest, ustavi 
pa se tudi dihanje. Če takšne motnje 

ritma srca ne odpravimo, je z vsako 
minuto 8–10 % manj možnosti, da tak 
bolnik preživi. Po približno 10 minutah 
so okvare možganov nepopravljive. Z 
masažo srca in umetnim dihanjem lah-
ko ta čas podaljšujemo, a srca ne mo-
remo »pognati« brez sunka električne 
energije, ki nam ga zagotavlja defibri-
lator.  V medicini poznajo te naprave 
že zelo dolgo, sedaj pa je napredek 
tehnologije omogočil, da so postale 
dostopnejše in kakovostnejše – s sa-
modejnim delovanjem.  Pomembno 
je vedeti, da defibrilator ne nadomesti 
zunanje masaže srca in umetnega di-
hanja, nas pa pri tem vodi z napisani-
mi navodili, opremljenimi s  slikovnim 
gradivom, dodana pa so tudi glasovna 
navodila v slovenskem jeziku. Tako lah-
ko prav vsakdo, ki se sreča s to napravo 
prvič, ob pomoči jasnih navodil stori 
natanko to, kar je potrebno. Naprava 
je v osnovi namenjena laikom, torej 
naključnim mimoidočim, očividcem, 
svojcem, ki se srečajo z nenadno ne-
zavestnim bolnikom. Takega bolnika 
rahlo stresemo in glasno pokličemo. 
Če se ne odziva, po sprostitvi dihalne 
poti ne diha in ne kaže znakov življe-
nja, TAKOJ pokličemo 112, nekoga po-
šljemo po defibrilator, mi pa pričnemo 
z oživljanjem (zunanja masaža srca in 
umetno dihanje). Ko nam nekdo pri-
nese defibrilator, ga nemudoma upo-
rabimo, tako da sledimo navodilom 
naprave. Kaj pa če gre za druge težave 
in ne za opisano motnjo srčnega rit-
ma? Nič zato! Četudi gre za druge te-
žave ali pa če se bolnik medtem zave 
in prebudi, mu z defibrilatorjem ne 
bomo mogli škodovati, saj bo naprava 
to prepoznala in nas pravilno vodila v 
uporabi.. Na Koroškem je že 25 javno 
dostopnih avtomatičnih defibrilator-
jev, ki so bili uporabljeni že večkrat, od 
tega kar dvakrat zelo uspešno – z njim 
so namreč rešili  življenje. 

Peter Kordež, 
zdravstveni tehnik-reševalec in član stro-

kovne skupine Koronarnega kluba MD 

Foto:  FOTO ANKA

Namestitev defibrilatorja



5

občina

V okviru letošnjega praznovanja občinskega praznika so potekale tudi položitve temeljnih kamnov za začetek vzpo-
stavitve mrežnega podjetniškega inkubatorja, turistično rekreacijskega centra Reš, nove športne dvorane ter stadio-
na. 
Mrežni podjetniški inkubator pospešuje promocijo podjetništva, povečuje partnersko sodelovanje med javnim in 
zasebnim sektorjem ter spodbuja spremembe na področju tehnološkega razvoja. Je institucija inovativnega okolja, ki 
zajema ugodne prostorske pogoje za začetek delovanja novega podjetja in nudi infrastrukturo ter svetovalne storitve 
projektnim skupinam oziroma podjetnikom začetnikom. 

Nekaj utrinkov si lahko ogledate na spodnjih fotografijah. 

Foto: FOTO ANKA

Položitve temeljnih kamnov

Položitev temeljnega kamna za TRC REŠ

Položitev temeljnega kamna za novo športno dvorano

Položitev temeljnega kamna za Podjetniški inkubator Položitev temeljnega kamna za novi stadion
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»Občina Radlje ob Dravi ima med 12 
koroškimi občinami najboljšo sple-
tno stran«, je v okviru posebnega 
projekta ocenila štiričlanska komisija 
članov uredništva koroškega spletne-
ga portala Bajta in spletnega obliko-
valca Roberta Sedovška. Sledita sple-
tni strani občin Mežica in Ribnica na 
Pohorju. Vendar se nekatere občine 
še vedno ne zavedajo, da je spletna 
stran posamezne občine v času infor-
macijske družbe nujna. Tako jih neka-
tere dojemajo kot nujno zlo in ne kot 
orodje, s katerim lahko svoje delova-
nje približajo lokalni skupnosti ter s 
tem spodbujajo zanimanje občanov 
za delovanje občine, kar je eden iz-
med temeljnih postulatov koncepta 
lokalne skupnosti. To je privedlo do 
tega, da so se člani uredništva sple-
tnega časopisa Bajta, ki na naslovu 
www.bajta.si deluje od marca lani, 
odločili za izvedbo projekta ocenje-
vanja spletnih strani koroških občin. 
Vodja projekta ocenjevanja, Jan 

Küzma, je povedal, da želijo z obja-
vo rezultatov ocenjevanja občine 
spodbuditi k še večjemu posveča-
nju pozornosti oblikovanju dobre-
ga spletnega mesta. Spletne strani 
občin so bile ocenjene po posebej 
sestavljenem ocenjevalnem obrazcu 
s šestimi postavkami, ki so zajemale 
ocenjevanje vsebine, uporabnosti, 
vizualne podobe, tehničnega vidika 
in komunikacije, s posebnim vpraša-
njem, naslovljenim na splošni elek-
tronski naslov občin, pa so ocenjevali 
tudi njihovo odzivnost. Kot največje 
pomanjkljivosti spletnih strani koro-
ških občin so se pokazale večinoma 
popolna odsotnost orodij za spletno 
sodelovanje in vključevanje občanov 
v procese odločanja, slaba ažurnost 
in predvsem popolna odsotnost no-
vic v zvezi s sejami občinskih svetov, 
novinarskimi konferencami, poteka-
jočimi projekti in podobno ter slaba 
predstavitev svetnikov in njihovega 
dela. 

Občine so lahko dosegle največ 115 
točk, najbolje pa je bila ocenjena 
spletna stran občine Radlje ob Dra-
vi, s skupnim seštevkom 90,75 točke. 
Spletnima stranema občin Radlje ob 
Dravi in Mežica sledijo občine Ribni-
ca na Pohorju, Muta, Ravne na Koro-
škem, Slovenj Gradec, Prevalje, Dra-
vograd, Črna na Koroškem, Podvelka, 
Mislinja in Vuzenica. 
Obiščite torej spletno stran www.
obcina-radlje.si in se prepričajte, če 
je laskavi naslov tudi upravičeno po-
deljen. Hkrati naj vas opozorimo na 
možnost oddaje komentarja v rubri-
ki »Radlje po obvoznici«, kjer boste 
poleg omenjene možnosti našli tudi 
nekaj idejnih rešitev za ureditev pro-
meta in okolice našega mesta. 

Vabljeni k sodelovanju!

Najboljša spletna stran

gasilski dom
plato za javne prireditve

sejmišce

- oblikovanje vhoda v mesto
- reanimacija kompleksa dvorec-samostan
- oblikovanje tematskega parka

- ureditev trga
- ureditev parkirišc
- obvozna trasa

- objekti in površine za špot, rekracijo
- gostinstvo in turizem

- objekti in površine za špot, rekracijo
- gostinstvo in turizem

- nova stanovanjska pozidava

mešana raba, obrt,
struktura nove pozidave
univerzalni objekti
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Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, 
turizem in mladino Radlje ob Dravi 
(v nadaljevanju Javni zavod ŠKTM 
Radlje ob Dravi) je bil letos skupaj z 
Občino Radlje ob Dravi soorganiza-
tor vseh 55-ih prireditev, ki so pote-
kale v okviru Radeljskih srečanj 2009. 
Prireditve so potekale v sodelovanju 
s posameznimi društvi, zvezami in 
drugimi organizacijami s celotnega 
območja občine Radlje ob Dravi.
Otvoritev letošnjih Radeljskih srečanj 
je potekala na Mariborski 4, kjer se 
nahajajo poslovni prostori Javnega 
zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi. Poleg 
otvoritvene slovesnosti smo simbo-
lično odprli tudi prostore turistične 
pisarne, ki bo v prihodnjem letu pre-
seljena v obnovljene prostore mla-
dinskega hotela. V turistični pisarni, 
ki je namenjena tako domačinom 
kot tudi tujim obiskovalcem, ponuja-
mo potrebne informacije s področja 
turizma, promoviramo turistično po-
nudbo ter nudimo promocijski mate-
rial z območja naše občine. Prav tako 
koordiniramo razne prireditve ter iz-
vajamo vse druge naloge s področja 
turizma.

Na področju kulture smo skupaj s 
Pokrajinskim muzejem pripravili dva 
dogodka, in sicer smo na otvoritvi 
Radeljskih srečanj postavili vitrino 
meseca, ki prikazuje delček bogate 
zakladnice zbiratelja g. Ferda Leitin-
gerja, ter na ogled postavili njego-
vo digitalizirano zbirko, ki se vpisuje 
v računalniški program Galis in je 
dostopna na spletni strani Koroške-
ga pokrajinskega muzeja. Osrednja 
kulturna prireditev pa je potekala 
24. 9. 2009 v dvorcu Radlje ob Dravi 

ob otvoritvi in predstavitvi razstave 
„BISERI naše kulturne krajine“. Ome-
njena razstava sodi v čezmejni pro-
jekt v okviru operativnega progra-
ma Slovenija−Avstrija 2007−2013 in 
pri tem vključuje številne partnerje, 
med njimi na primer Karntner Bil-
dungswerk, Slovenski narodopisni 
inštitut Urban Jamnik, Koroški po-
krajinski muzej, Zavod za kulturno in 
spomeniško varstvo OE Maribor, Ob-
čino Radlje ob Dravi in Javni zavod 
ŠKTM Radlje ob Dravi. Poleg predsta-
vitve samega projekta in predstavi-
tve fotografij priznanega koroškega 
fotografa, g. Toma Jeseničnika, in 
slikarja iz avstrijske Koroške, je svoje 
delo predstavila tudi projektna sku-
pina Občine Radlje ob Dravi, ki je 
popisala kapele, križeva pota, zna-
menja, križe, kulturne in pravne spo-
menike, pomnike, spomenike s po-
dročja obrti, kmetijstva in industrije, 
fasadne ornamente ter vrelce in vo-
dnjake na našem območju. Kulturno 
dediščino naše občine je fotografiral 
Izidor Jesenk (IZI FOTO) iz Radelj ob 
Dravi. S partnerji smo se dogovorili, 
da bomo popisano bogato kulturno 
dediščino predstavili tudi občanom 
in občankam v vsaki krajevni sku-
pnosti, in sicer v jesenskem oziroma 
zimskem času, ter naša bogastva 
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tako na najbolj neposreden način 
prikazali vsem, ki jih zanima kulturna 
zgodovina Radelj ob Dravi.
Na področju športa smo 16. 9. 2009 
organizirali sestanek, na katerega 
smo povabili vsa športna društva in 
klube, ki imajo sedež v naši občini. 
Zbranim smo predstavili delo Jav-
nega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi 
v letošnjem letu in projekte, ki bodo 
na športnem področju izvedeni v 
prihodnjem letu – predvsem projekt 
izgradnje nove športne dvorane in 
stadiona ter projekt »Drava kot pri-
ložnost«. Ob koncu smo prisotne 
pozvali k aktivnemu sodelovanju pri 
oblikovanju športne strategije za na-
slednje obdobje.
Na področju mladinske dejavnosti 
smo odprli Center za informiranje 
in poklicno svetovanje (v nadaljeva-
nju CIPS), ki je nastal v sodelovanju 
z Občino Radlje ob Dravi in Zavo-
dom RS za zaposlovanje. V ospredju 
dejavnosti CIPS-a je informiranje in 
načrtovanje novih izobraževalnih in 
poklicnih poti, svetovanje brezposel-
nim, podajanje informacij o trgu dela 
ter postavitev zaposlitvenih kotičkov 
na področju celotne Dravske doline. 
Center je namenjen osnovnošolcem, 
dijakom, študentom, brezposelnim 
in tudi zaposlenim, ki razmišljajo ali 
se odločajo o novi poklicni ali izo-

braževalni poti. Z novo opremljenimi 
prostori in ustrezno opremo, doku-
mentacijo ter interaktivnim računal-
niškim programom »Kam in kako« 
bomo pomagali odkrivati posame-
znikove poklicne interese in želje. Z 
delovanjem CIPS-a želimo spodbu-
diti posameznikovo lastno aktivnost, 
samoiniciativnost in samostojnost 
pri odločanju ter prevzemanju od-
govornosti za lastne odločitve na 
poklicni ali izobraževalni poti. CIPS 
se nahaja v prostorih Javnega zavo-
da ŠKTM za šport, kulturo, turizem in 
mladino Radlje ob Dravi na Maribor-
ski cesti 4. Odprt je ob ponedeljkih in 

torkih med 10. in 14. uro, ob sredah 
med 10. do 16. uro ter ob petkih med 
10. in 14. uro.
Na koncu bi želeli poudariti, da smo 
zelo zadovoljni z organizacijo in iz-
vedbo letošnjih Radeljskih srečanj. 
Vsem sodelujočim se iskreno zahva-
ljujemo za podporo in se obenem 
priporočamo za nadaljnje sodelova-
nje.

mag. Martina Klobučar, 
v. d. direktorice

Foto: IZI FOTO

V Knjižnici Radlje ob Dravi je v tako imenovani e-knjižni-
ci od avgusta uporabnikom na voljo nova računalniška 
oprema. Nova sodobna računalniška tehnologija pomeni 

7 zmogljivih računalnikov, ki so opremljeni s kamerami in 
slušalkami, sodobno programsko opremo ter nudijo do-
stop do interneta. Uporabniki lahko tiskajo na dva barvna 
in en črnobeli laserski tiskalnik ter uporabljajo zmogljiv 
optični čitalnik. 
Sredstva za opremo nam je uspelo pridobiti s prijavo na 
razpis Ministrstva za kulturo, ki je projekt financiralo v 
deležu 76 %, 14 % sredstev je prispevala Občina Radlje 
ob Dravi, 10 % sredstev pa knjižnica. Skupna vrednost 
investicije je znašala 11.500 €. Zelo smo zadovoljni, da 
smo ob prijavi na razpis projekt posodobitve e-knjižnice 
uspeli uspešno utemeljiti in prikazati kot nujno investi-
cijo, ki se bo povrnila v obliki zadovoljstva uporabnikov 
in obiskovalcev. Na območju, kjer se število nezaposle-
nih veča, je vsaka oblika omogočanja brezplačnega do-

E-knjižnica v Knjižnici Radlje ob Dravi z  
novo računalniško opremo
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zavodi, krajevne skupnosti

stopa do informacij dobrodošla in konkretna pomoč. 
Poleg tega nam sodobna računalniška oprema omogoča 
izvajanje različnih oblik izobraževanja in računalniškega 
usposabljanja za različne ciljne skupine, med katerimi so 
tudi nezaposlene in težje zaposljive osebe. Nenazadnje 
želimo svojim obiskovalcem ponuditi ustrezne možnosti 
za kakovostno preživljanje prostega časa v knjižnici, ki 
ni samo hram učenosti in informacij v takšni ali drugač-
ni obliki, ampak postaja vse bolj tudi prostor, ki ga radi 
obiščemo, saj nudi prijetno vzdušje za razvedrilo in za-
bavo. Med šolskimi počitnicah vselej pripravimo pester 

program dejavnosti, ki so namenjene razvedrilu in zabavi 
otrok in mladostnikov.
Vabljeni torej v našo posodobljeno e-knjižnico, na katero 
smo v Radljah upravičeno ponosni, saj nam jo je uspe-
lo pridobiti v času, ko se finančna sredstva za te namene 
drastično zmanjšujejo, potrebe po tovrstni ponudbi jav-
no dostopnih zavodov pa v skladu s socialnimi razmera-
mi povečujejo.

Slavica Potnik

V okviru praznovanja letošnjega 
krajevnega praznika v juniju smo v 
mežnariji pri cerkvi na Sv. Antonu na 
Pohorju odprli stalno razstavo z na-
slovom »Šolska, cerkvena in civilno– 
upravna podoba Sv. Antona skozi čas«. 
Pobudo za razstavo je dala gospa Frida 
Mravljak, dolgoletna antonska učitelji-
ca, in sama pri postavitvi razstave tudi 
aktivno sodelovala. Pisne in slikovne 
vsebine na panojih, ki jih je mojstrsko 
oblikoval Izidor Jesenk, dopolnjujejo 
še številni dokumenti in stare listine v 
vitrinah ter predmeti, povezani z zgo-
dovino kraja. Da je razstava ravno v 
mežnariji, ni naključje, saj je zgodovi-
na te stavbe tesno povezana z vsemi 
tremi zgodovinskimi sklopi razstave.
Osrednji del razstave je posvečen zgo-
dovini šolstva v kraju. Začetki šolstva 
na Sv. Antonu na Pohorju segajo v prvo 
polovico 19. stoletja, ko je začel takratni 
antonski župnik, Martin Weble, zbirati 
in poučevati antonsko mladež v takrat 
še leseni mežnariji in najprej samo ob 
nedeljah in praznikih. Leta 1877 je bila 
zgrajena nova šola, sedem let kasne-
je pa je bil v kraju nameščen tudi prvi 
stalni učitelj, Ivan Štibler, ki je poučeval 
kar 37 let. V času stare Jugoslavije se je 
število antonskih šoloobveznih otrok 
tako povečalo (preseglo je številko 
osemdeset), da je postala stara eno-
razredna šola pretesna, zato je šolski 
odbor sklenil, da se začno nižji razre-
di poučevati tudi v mežnariji, kar se je 
zgodilo v šolskem letu 1935/36. Zelo 
priljubljen učitelj v tem času je bil Karli 

Žolger, ki ga še danes mnogi Antonča-
ni ohranjajo v prijetnem spominu. Po 
drugi svetovni vojni do leta 1958 je po-
tem pouk v celoti potekal v mežnariji, 
saj so leta 1944 partizani požgali staro 
šolo. Leta 1958 je bila zgrajena nova 
šola, ki je služila svojemu namenu do 
leta 1992. V okviru razstave je posta-
vljena rekonstrukcija učilnice iz starih 
časov, na ogled pa je tudi veliko starih 
učbenikov in drugih pripomočkov za 
učenje.
V letošnjem letu mineva tudi 250 let, 
odkar je goriški nadškof Attems, pod 
katerega upravo so takrat spadali naši 
kraji, izdal ustanovno listino, s katero 
je ustanovil samostojno župnijo na 
Sv. Antonu na Pohorju, cesarica Mari-
ja Terezija pa je to odločitev s poseb-

nim dekretom potrdila. Za župnike, ki 
so odslej stalno bivali v župniji, je bilo 
zgrajeno župnišče, mežnarija pa je 
postala domovanje mežnarju, ki je bil 
običajno tudi organist. Razstava nudi 
zgoščen pogled v zgodovino župnije 
in kratek pregled vseh duhovnikov, ki 
so delovali v kraju, s poudarkom na 
tistih, ki so najbolj zaznamovali našo 
preteklost. Ti so bili: nabožni pisatelj 
Jurij Verdinek, med farani zelo prilju-
bljen Franc Slavič, pesnik Matko Krevh 
in seveda naš nekdanji dolgoletni žu-
pnik Štefan Žemlič. Vidite lahko tudi 
zbirko nekaterih starih dokumentov, 
ki jih je izdal tukajšnji župnijski urad.
Že v času Avstro-Ogrske monarhije je 
bila civilna uprava na nižji stopnji or-
ganizirana v občine – tako je bilo tudi 

Stalna razstava »Šolska, cerkvena in  
civilno–upravna podoba sv. Antona skozi čas«
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krajevne skupnosti, društ va

na območju Sv. Antona na Pohorju. Se-
dež antonske občine je bil najprej rav-
no v mežnariji. Znano je, da je bil Franc 
Mravljak, po domače Kavc, antonski 
župan skoraj štirideset let, vse do svo-
je smrti leta 1923. Bil je zaveden Slove-
nec in je služboval v težkih časih, ko so 
občine v Dravski dolini druga za drugo 
padale v roke narodovih nasprotnikov 
(Nemcem ali njim naklonjenim doma-
činom). Le vuzeniška, vuhreška in an-
tonska občina so trdo kljubovale vsem 
pritiskom in ostale v slovenskih rokah. 
Po Mravljakovi smrti je bil je bil župan 
Mihael Kanop, po domače Čavk, tam 
nekje ob izteku desetletja pa je krmilo 
antonske občine prevzel Martin Vin-
šek, po domače Lorinci, ki je to mesto 
zasedal vse do leta 1934, ko je takratna 
vlada sprejela zakon o komasaciji ob-
čin in manjše občine priključila večjim. 
Antonska občina je bila priključena 
občini Vuhred.
Po drugi svetovni vojni, v kateri je tudi 
naš kraj plačal krvav davek, je dobil Sv. 
Anton na Pohorju samostojni Krajevni 
ljudski odbor (KLO), njegov prvi pred-
sednik pa je takoj po osvoboditvi po-
stal Alojz Kristan, po domače Krištan, 
njemu je sledil Viktor Mravljak, po do-
mače Vidman, leta 1950 pa je bil kot 
zadnji predsednik izvoljen Edi Petrun, 
po domače Kuternik.
Leta 1952 so naš KLO vključili v Občin-

ski ljudski odbor Radlje, Sv. Anton na 
Pohorju pa je tako za daljši čas izgubil 
upravno samostojnost. 
Na razstavi lahko med drugim vidite 
delavsko knjižico, ki jo je izdala še ob-
čina Sv. Anton na Pohorju, morda pa 
bo vašo pozornost pritegnila knjižica z 
boni ali »pikami« za obleko, kakršne je 
upravičencem delil KLO Sv. Anton na 
Pohorju tik po drugi svetovni vojni.
Navkljub svoji bogati vsebini pa raz-
stava ni dokončno zaključena celota, 
saj jo bo mogoče na različne načine 
dopolnjevati in nadgrajevati tudi v pri-
hodnje.

Antončani smo ponosni na svojo zgo-
dovino, saj se zavedamo, da vsi cveto-
vi naše sedanjosti in vsi plodovi naše 
bodočnosti rastejo iz semen naše pre-
teklosti.
Razstavo si je že do sedaj ogledalo 
mnogo ljudi, vabljeni tudi vi, da za hip 
odstrete tančico zgodovine našega 
kraja.

Branko Kanop
Foto: IZI FOTO  

Vselej se ljudje ob svojem delu tako 
radi ocenjujemo, gledamo drug dru-
gemu v koš uspehov in se morda kdaj 
namuznemo ob spodrsljajih. Pa tudi 
prav je tako, saj prav zato uspehi ne 
izostanejo.
Turistično društvo Radlje se ob svojem 
delu zaveda, da je potrebno vlagati 
tam, kjer smo lahko vidni, kjer se lah-
ko najdemo in združujemo svoje ideje 
in želje po novostih tudi s sorodnimi 
društvi in inštitucijami v kraju ter tako 
gremo v korak z njimi.
Letošnje leto ocenjujemo kot uspe-
šno na podlagi treh četrtin uspešno 

uresničenih zadanih nalog.
Začeli smo izobraževalno in okolju 
koristno, saj smo tega potrebni ob 
našem vodilu dela, ki nam narekuje 
osnovno skrb za okolje, lepote naše-
ga kraja, ki jih je potrebno ohranjati 
in nadgrajevati tudi tako, da obujamo 
spomine na daljno in bližnjo prete-
klost, na skupne šege in navade in jih 
skušamo prenašati v današnji čas.
V okviru našega sodelovanja smo na-
redili pomemben korak in vzpostavili 
uspešno sodelovanje z Javnim zavo-
dom za šport, kulturo, turizem in mla-
dino, s to na novo ustanovljeno inšti-

tucijo v Radljah, ki uspešno koordinira 
delo med društvi. S skupnimi močmi 
smo uspešno izvedli tri projekte, tako 
v zadovoljstvo našega članstva, kot 
tudi obiskovalcev, ki so bili množično 
prisotni. Veseli smo, da je bilo sode-
lovanje res uspešno in upamo, da bo 
tako tudi v prihodnje.
Bili smo prvi, ki smo z razstavo lahko 
vstopili v urejene prostore zavoda 
ŠKTM, pritegnili pa smo tudi društvo 
kmetic Dravske doline z go. Štefko 
Ravnjak, ki so nas pogostile res izvr-
stno. Sodelovali smo tudi z Osnovno 
šolo Radlje pri njihovem projektu 

Turistično društvo Radlje
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društ va

o kapljici vode. Predvsem pa smo 
se seznanili z lepotami izdelkov de-
lavnice ročnih spretnosti Nagelj, ki 
deluje v okviru Društva invalidov in 
Društva upokojencev iz Radelj. Naše 
prireditve so se vključevale v Koroško 
kulturno poletje, saj smo za izvedbo 
projektov pridobili tudi finančno po-
moč.
Nepozabna za Turistično društvo je 
bila tudi prireditev v radeljskem dvor-
cu ob predstavitvi knjige »Zgodovina 
župnije Radlje«, avtorice Mateje Je-
všnik, tajnice našega društva in leto-
šnje občinske nagrajenke. Ob tem ji 
Turistično društvo Radlje iskreno če-
stita in ji želi podobnih uspehov.
Še nekaj misli o naši osrednji priredi-
tvi, ki je zaključila Radeljske dneve in 
praznik naše občine – hmeljarski likof. 
Člani Turističnega društva smo vese-
li, da nam je znova uspelo skupaj z 
vsemi sodelujočimi privabiti tako šte-
vilno množico ljudi, ki so se lahko po-
veselili in kot že minula leta, prijetno 
zaokrožili našo prireditev. Menimo, da 
je ta zaključek praznika naše občine 
ustrezno izpeljan, saj sta tradicional-
na klobasa in pivo vrhunec želja tistih, 
ki prihajajo k Dravi, k Rešu. Upamo, da 

bo v prihodnosti to okolje vabilo še na 
kaj več, saj smo v času Radeljskih dni 
postavili tudi temeljni kamen za izgra-
dnjo turističnega centra.
Tako je bilo – uspešno in lepo! Hvala 
vsem, ki ste sodelovali z nami, saj naše 
Turistično društvo združuje ljudi, ki 
znajo in vedo, kako se je treba truditi z 

malo sredstvi in uspeti. Lep je naš kraj, 
ohranjajmo v njem lepote, ki so še tu, 
združimo želje ter privabimo ljudi z 
znanjem, željo in voljo. Le tako lahko 
skupaj uspemo.

Antonija Račnik
Foto: IZI FOTO  

Medobčinsko društvo invalidov se 
vključuje v jubilejna obeleževanja 
ob 40-letnici sodelovanja z društvi 
invalidov Koroške in Zvezo delovnih 
invalidov Slovenije, ki je krovna orga-
nizacija društev delovnih invalidov. V 
počastitev pomembne obletnice so 
vse leto potekale številne program-
ske aktivnosti.
1. avgusta smo pripravili letos že 25. 
tradicionalno srečanje invalidov, in 
sicer »Planinski dan na Kopah«. Ude-
ležilo se ga je okoli 4000 invalidov 
iz vse Slovenije, med njimi pa so bili 
tudi številni naši člani. Koroška dru-
štva bodo jubilejno leto zaključila 4. 
decembra na Prevaljah z osrednjo 
regijsko slovesnostjo ob Mednaro-
dnem dnevu invalidov.

40 let delovanja Medobčinskega  
društva invalidov »Drava« Radlje ob Dravi
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V okviru številnih prireditev Radelj-
skih srečanj 2009 se je predstavilo 
tudi Društvo upokojencev Radlje ob 
Dravi, ki je 25. septembra organizira-
lo že 6. srečanje upokojencev Koro-
ško-Šaleške pokrajinske zveze. Sre-
čanje je potekalo v šotoru pri ribniku 
Reš, udeležilo pa se ga je več kot 850 
upokojencev KŠPZ (Koroško-Šaleške 
pokrajinske zveze). Zveza sicer šteje 
kar 15.500 članov, ki so združeni v 24 
društev. Na srečanju so upokojence 
pozdravili predsednica ZDUS-a ga. 
Mateja Kožuh, predsednik KŠPZ DU, 

društ va

Medobčinsko društvo invalidov »Dra-
va« je 40-letno delovanje slovesno 
proslavilo z vključitvijo v Radeljska 
srečanja 2009, in sicer 24. septembra 
v prireditvenem šotoru in pod po-
kroviteljstvom Občine Radlje. Tudi 
župan občine in slavnostni govornik 
na slovesnosti, g. Alan Bukovnik, je v 
mesečnem napovedniku prireditev 
izjavil, da je proslavitev jubilejnega 
leta eden izmed najpomembnejših 
dogodkov letošnjih Radeljskih sre-
čanj. V svojih besedah je zelo nazor-
no ocenil dejavnost društva in po-
men vključevanja invalidov v javno 
življenje. Poudaril je povezovanje 
društva in občine v projektu Občina 
po meri invalidov. Na prireditvi so 
bila podeljena društvena priznanja 
sedemnajstim članom, zaslužnim 
za humano in prostovoljno delo z 
invalidi. Predsednik Zveze delovnih 
invalidov Slovenije, g. Drago Novak, 
je desetim članom društva podelil 
pisna priznanja ZDIS za dolgoletno 
prostovoljno delo z invalidnimi ose-
bami. Jubilejne listine ob 40-letnici 
delovanja društva so bila podeljena 
naslednjim častnim članom:• Petru Šolu, prvemu predsedniku 

društva, ki je v nagovoru pozdra-
vil vse prisotne in orisal začetne 
poti delovanja društva.• Emi Popijal, najstarejši prostovolj-
ki – poverjenici.• Mariji Osdterž, ki je bila prva po-
verjenica v društvu in članica UO.

• Vsem invalidskim organizacijam 
in sosednjim društvom, ki so v le-
tih delovanja podpirala dejavnost 
in razvoj društva.

Prejeta priznanja za dolgoletno delo 
člane društva spodbujajo, da s hu-
manim in prostovoljnim delom na-
daljujejo tudi v bodoče.
Skupaj z Društvom upokojencev je 
bila v času od 17. do 20. septembra 
izvedena razstava ročnih del dru-
štvenih delavnic Nagelj in Pohorska 
zarja.
V okviru športnih srečanj je naše dru-
štvo 15. septembra 2009 razpisalo in 
izvedlo turnir v pikadu, ki je potekal 
v hotelu Vabo. Turnirja se je udeležilo 

14 ekip (7 moških in 7 ženskih). V žen-
ski konkurenci je zmagala ekipa in 
Ribnice, pri moških pa ekipa društva 
invalidov Radlje. 
Invalidi smo se v velikem številu ude-
ležili tudi otvoritve obnovljenih po-
štnih prostorov, saj je bila v okviru 
adaptacije postavljena tudi dosto-
pna klančina za invalide na vozičkih. 
Po klančini se je z invalidskim vozič-
kom prvi zapeljal Boštjan Javernik. V 
imenu invalidov in drugače oviranih 
oseb se je pošti zahvalil tudi predse-
dnik MDI »Drava«. 

Kristijan Helbl
Foto: IZI FOTO

Društvo upokojencev Radlje ob Dravi
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društ va

Čebelarsko društvo Radlje ob Dravi 
se je v okviru prireditev ob občin-
skem prazniku Radelj ob Dravi pred-
stavilo tudi letos, in sicer v sredo, 23. 
9. 2009. Tako smo člani čebelarske-
ga društva med deveto in dvanajsto 
uro pred prostori Javnega zavoda 
za izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju špor-
ta in rekreacije Radlje ob Dravi 
predstavili posamezna čebelarstva 
našega društva ter obiskovalcem 
ponudili v pokušino medene izdel-
ke. Ob 16. uri pa smo se srečali pri  g. 
Jožetu Knezu, čebelarju in predse-
dniku Čebelarskega društva Radlje 
ob Dravi. Na srečanju smo se pogo-
vorili o uspešnosti letošnjega čebe-
larskega leta in se strinjali, da nam 
sreča, predvsem zaradi izredno sla-
bega vremena v mesecu juliju, ni 
bila ravno naklonjena. Tako smo 
večji poudarek namenili predvsem 
zdravljenju čebel in njihovi pripra-
vi na zimo. Srečanje smo popestrili 
tudi z usposabljanjem, ki ga je vodi-
la mag. Vida Lešnik z Nacionalnega 
veterinarskega inštituta. Seznanila 
nas je s pojavom bolezni čebel v 
naši bližini in z načinom dela, ki bi 
lahko v bodoče pripomoglo k še 
boljšem stanju v panjih naših če-
belarstev. Predstavitve in srečanja 

čebelarjev Čebelarskega društva 
Radlje ob Dravi se je udeležilo ve-
čje število čebelarjev in ostalih ob-
čanov, ki so prireditev sprejeli zelo 
pozitivno. Med prvimi je »čebelar-
sko tržnico« obiskal župan občine 
Radlje ob Dravi, g. Alan Bukovnik, 
ter se predsedniku čebelarskega 
društva zahvalil za sodelovanje. Za 
tvorno sodelovanje in pomoč pri 
izvedbi občinskega praznika se je v 
imenu organizatorja zahvalila tudi 
vodja Javnega zavoda ŠKTM Radlje 
ob Dravi, mag. Martina Klobučar. 
Omenjeno sodelovanje ob občin-
skem prazniku pa ni bilo zadnje 

dejanje društva v letošnjem letu, 
saj se bomo člani ponovno zbrali 
ob dobrodelni vseslovenski izobra-
ževalni akciji »En dan za zajtrk med 
slovenskih čebelarjev«, ki bo leto-
šnje leto potekala 20. novembra in 
to že tretje leto zapored. Tokrat je 
pokroviteljica akcije gospa Barbara 
Miklič Türk. 
Prav tako bomo v vrtcih zaprosili 
pristojne, da malčkom kar v vrtcih 
omogočijo ogled filma »S čebelo do 
medu«. Čebelarska zveza Slovenije 
bo v letošnjem letu v sklopu dobro-
delno-izobraževalne akcije izdala 
tudi poučno zgibanko »Čebelica, 

g. Janez Gologranc, direktor hotela 
Delfin iz Izole, g. Branko Simonovič, 
župan občine Radlje ob Dravi, g. Alan 
Bukovnik, in predsednik Društva upo-
kojencev Radlje ob Dravi, g. Konrad 
Klemenc. Srečanje so z zanimivim in 
pestrim kulturnim programom pope-
strili MePZ Mavrica, ansambel Šenk in 
Rudi s harmoniko.

Ivana Kus
Foto: IZI FOTO

Čebelarsko društvo Radlje ob Dravi
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Športna društva in klubi Športne zveze Radlje so bila tudi v 
okviru Radeljskih srečanj 2009 aktivna s svojimi športnimi 
prireditvami. Zveza in enajst društev so svoje delo vse leto 
povezali v praznovanje Občine Radlje ob Dravi z naslednji-
mi tekmovanji in aktivnostmi:• Športna zveza Radlje ob Dravi – turnir v malem nogo-

metu med zaselki in kraji Občine Radlje ob Dravi,• Društvo upokojencev Radlje – streljanje s serijsko zrač-
no puško, • Tenis klub Radlje – tenis turnir dvojic, • Kegljaški klub Keglbar – memorial Dušana Uriha v ke-
gljanju, • Ženski odbojkarski klub Radlje – turnir v odbojki na 
mivki za deklice in članice, • Ludodruštvo – Kulčevka 2009, • Medobčinsko društvo invalidov – turnir v pikadu, 

• Planinsko društvo Radlje – pohodi, gorniška šola za 
odrasle in sejem rabljene planinske opreme, • Športno društvo Radlje – 11. tradicionalni nogometni 
memorial veteranov Vuga – Kus, • Šahovsko društvo Radlje – odprt šahovski turnir za po-
kal Občine Radlje ob Dravi, • KŠTD Dobrava – tek »Družina teče« in • Medobčinsko kegljaško društvo Drava – kegljanje za 
pokal mesta Radlje.

Tekmovanja in prireditve so dosegla svoj namen, privabila 
so namreč množice nastopajočih in gledalcev.

Bojan Kus
Foto: IZI FOTO

društ va, šport

moja prijateljica 3«, ki jo bodo prejeli 
vsi otroci v vrtcih in osnovnih šolah. 
Hkrati bodo ob tej zgibanki izdali 
še priročno knjižico z ustvarjalnimi 
idejami z naslovom »Čebela«, ki jo 
bodo šole in vrtci prav tako prejeli 
v sklopu akcije. Knjižica bo vzgoji-
teljem in učiteljem v veliko pomoč, 
saj bodo v njej našli marsikatero 
idejo in zamisel, kako lahko skupaj 
z otroki ustvarijo izdelke, povezane 
s čebelarstvom. 
Naj medi.

Milan Novak 
Foto: IZI FOTO

Športna zveza  
Radlje ob Dravi
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REZULTATI TURNIRJA: 
1. mesto
Gašper Laznik (Dravograd)
Jošt Laznik (Dravograd)
2. mesto
Benjamin Beliš (Slovenj Gradec) 
Boris Zorman (Slovenj Gradec)
3. mesto
Borut Štor (Dravograd)
Sergej Hari (Vuzenica)
4. mesto
Tadej Gavez (Mežica)
Grega Gruber (Mežica)

Igor Sredenšek

Tenis klub Radlje ob Dravi je v času Radeljskih srečanj, 12. 09. 2009, organiziral teniški turnir dvojic. Turnirja se je ude-
ležilo 14 dvojic iz celotne Koroške regije. Igralci iz domačega kluba so se ob izjemno močni konkurenci na letošnjem 
turnirju zadovoljivo izkazali. 
Organizatorji smo zelo zadovoljni s potekom turnirja in nas veseli, da nam je uspelo premagati tudi največjega naspro-
tnika – dež – ki nam je v petek onemogočil pričetek turnirja. Pohvalno pa so se o turnirju izrazili tudi igralci sami, saj so 
nam zagotovili, da se drugo leto ponovno vrnejo. To je za nas, organizatorje, vsekakor najlepša nagrada.

V soboto, 12. 09. 2009, je na igrišču za odbojko na mivki 
potekal turnir za ženske dvojice. Turnirja se je udeležilo 7 
ekip. Igralke so bile dobro razpoložene, igre enakovredne 
in ob navdušenem navijanju gledalcev se je turnir odvijal 
v zelo prijetnem športnem vzdušju. Prvo mesto je osvo-
jila ekipa POGUMNI (Andreja Preložnik, Tanja Karničnik), 
drugo mesto ekipa TEAM (Natalija Kolar, Doris Srčič), tre-
tje mesto pa je pripadalo ekipi ALADIN (Nina Korat, Špela 
Smolar). 

Hvala igralkam, gledalcem, Javnemu zavodu ŠKTM in 
vsem, ki ste na kakršenkoli način dodali svoj delček za 
lepo sobotno športno doživetje.

Andreja Preložnik

Tenis klub Radlje ob Dravi

Ženski odbojkarski klub Radlje

šport
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Ste kakšno soboto zjutraj hodili po 
trgu in se spraševali, kaj dela sku-
pina ljudi, oboroženih z nahrbtni-
ki, ob tej zgodnji uri na avtobusni 
postaji? Ali ste opazili skupino zelo 
zgovornih ljudi, ki je pozno popol-
dne v trgu stopila iz kombija, prav 
tako z nahrbtniki, in se kar ni mogla 
ločiti? Kje so bili? Kdo so?
Najverjetneje ste videli skupino po-
hodnikov Planinskega društva Ra-
dlje, ki se je odpravljala ali vračala 
z enega izmed pohodov. Vstali smo 
ob nečloveško zgodnji uri, da smo 
se v polnem kombiju peljali nekaj 
sto kilometrov do izhodišča poho-
da. Tam smo si oprtali nahrbtnike, 
vzeli pot pod noge in jo mahnili 
proti vrhu. Od tam pa spet v do-
lino, v kombi in domov. A to še ni 
vsa zgodba, je le njen okvir, ki ga je 
potrebno napolniti še s trenutki ve-
selja v dobri družbi in prelepi naravi 
ter ljubimi in neljubimi pripetljaji.
Planinci ne hodimo le od točke A do 

točke B, ampak hodimo z užitkom. 
Že med vožnjo se seveda ustavimo 
na obvezni kavici, kjer se vedno naj-
de kakšen veseljak, ki popestri po-
stanek. Na izhodišču si res oprtamo 
nahrbtnike, a vse s spodbudno be-
sedo vodnikov. Tudi pot vzamemo 
pod noge, a se vmes seveda pridno 
fotografiramo, uživamo v rožicah in 
drugih lepotah narave. Obvezni so 
seveda tudi postanki s prigrizki – 
najboljši je seveda tisti na vrhu. Pol-
ni lepih vtisov, pa se vrnemo nato 
proti domu.
Zakaj v hribe? Verjetno ima vsak 
svoje razloge, ki ga vedno znova 
ženejo v objem gora. Bodisi je to 
narava sama, občutek, da si pre-
magal samega sebe in naredil več, 
kot si mislil, da zmoreš, bodisi ker 
ti je enostavno všeč ime vrha in te 
zanima, kakšen zgleda od blizu, ali 
pa je to žig na vrhu ali nova zgodba. 
Vsakdo iz pisane množice udeležen-
cev lahko navede svojo motivacijo a 

odhod v gore, najpomembnejše pa 
je, da pri tem kar se da uživa. 
Naše društvo se vam je predstavilo 
v sklopu prireditev ob občinskem 
prazniku.  Za vse radovedneže smo 
pripravili gorniško šolo, kjer ste lah-
ko izvedeli številne podrobnosti 
o gibanju v gorskem svetu, kupili 
opremo na stojnici, ki smo jo posta-
vili v središču Radelj ter se skupaj 
z nami podali na bližnji Janževski 
vrh. Ker so se nam pridružili prete-
žno naši člani, vas vse sramežljive in 
manj sramežljive ponovno vabimo, 
da naredite z nami prve korake na 
pohodu v neznano. 
Ne zamudite podobnih dogodkov 
tudi v prihodnje in morda boste 
ugotovili, da smo planinci PD Radlje 
prava družba za vas in  da vam je 
prav moto »Gremo v hribe s PD Ra-
dlje« pisan na kožo. 
Zakaj s PD Radlje? Ker smo prijetna 
družba, ker se imamo lepo, ker nam 
vedno uspe najti pot, ker imamo 
radi hribe in smo radi del njih. Vas je 
že zamikalo, bi se nam radi pridru-
žili? Oglejte si utrinke s pohodov v 
spletnem albumu www.picasaweb.
google.com/pdradlje ali v našem 
Gojzarju in prepričani smo, da se 
naslednjič vidimo na postaji z na-
hrbtnikom in veliko dobre volje.

Planinski pozdrav!

Katja Rac

društ va

Gremo v hribe s  
Planinskim društvom Radlje

Utrinek s prodajne stojnice PD Radlje – prodajali smo planinsko opremo


