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Občina Radlje ob Dravi

December se že počasi končuje, zima pa 
še vedno ni pokazala vseh lepot. Vsi ljudje, 
ne glede na starost, si želimo, da bi v tem 
prazničnem času zapadlo veliko snega in bi 
tako postali dolgi večeri bolj čarobni. Vendar 
pa proti naravi človek ne more zmagati in tako 
si moramo sami pričarati zasneženo pokrajino.
Skupaj z ostalimi dobrimi možmi, ki so 
obiskali pridne in seveda tudi malo manj 
pridne otroke, je veselo pristopical še dobri 
snežak z OŠ Radlje ob Dravi, ki je učence, 
njihove starše in stanovalce Doma Hmelina 
obdaril z lepo mislijo, da naše srce najlepše 
bije, kadar reči delimo z drugimi, in seveda 
prisrčno prireditvijo. Na treh koncertih mu 
je pomagalo kar 180 učencev z OŠ Radlje in 
gostje z Glasbene šole Radlje. 
Tako kot snežak je bil zaposlen tudi Dedek 
Mraz. Skupaj s pevci Otroškega zbora OŠ 
Radlje je skušal nad naše mesto priklicati sneg, 
in sicer tako, da so se v petek, 20. decembra, 
ko se je stemnilo, zbrali v Zimski vasi in zapeli 
kar nekaj zimskih pesmi. Po prireditvi so 
člani DPM-ja poskrbeli, da so se vsi zbrani 
posladkali.
Tudi v Vuhredu so bili letos otroci zelo pridni, 
zato je tudi njih obiskal Dedek Mraz. V začetku 
decembra so v družbi palčkov, Božička in 
zvezdice Zaspanke preživeli čarobno popoldne. 
V večnamenski dvorani so zaigrali lutkovno 
predstavo Zvezdica Zaspanka in tako naredili 
uvod v decembrsko dogajanje. Vsako jutro je 
otroke v koledarski hiši čakalo pismo Petka in 
palčkov – tako so učenci dobili različne naloge, 
našli so tudi kakšno darilo, seveda pa je bilo 
najbolj zanimivo, ko so tekmovali v reševanju 
ugank in ko so iskali zaklad. Z malo domišljije 
pa so se spremenili tudi v palčke in tisti dan 
jim je šlo delo odlično od rok. Decembrske 
dneve so si popestrili z božično glasbo in 
lutkovno igrico. Skupaj z vrtcem so pripravili 
tudi novoletno prireditev. 
V petek, 20. decembra, so prijetne decembrske 
dneve zaključili s popoldansko čajanko. Za 
starše so pripravili kratek kulturni program, 
prijetno druženje pa nadaljevali ob čaju in 
keksih.
Da znajo pričarati prijetne trenutke, so 
pokazali tudi na Remšniku, kjer so učenci in 
učitelji v nedeljo, 22. decembra, pripravili 
božični koncert za krajane. Nastopila sta dva 
zbora, vsi učenci pa so navdušili zbrane z 
recitacijo in plesom. Gledalcem so pripravili 

tudi presenečenje, in sicer božično igrico 
Dobri snežak. 
V ponedeljek, 23. decembra, pa so se v 
naše glave prikradle tudi malo bolj resne 
teme, saj je bila tako na OŠ Radlje kot na 
Remšniku prireditev ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti, s katero je bila obeležena 23. 
obletnica plebiscita. Proslavo so sooblikovali 
učenci pevskih zborov, recitatorji pa so 
povedali nekaj pesmi o domovini. Poskrbimo, 
da ostane naša lepa domovina prijeten in 
varen dom, na katerega smo in bomo zmeraj 
ponosni.
Glede na vse zapisano lahko vidimo, da so 
bili učenci v decembru tako zelo pridni, da si 
resnično zaslužijo sneg, da bodo lahko naredili 
še lepšega sneženega moža kot Pavlinca in 
Feliks, vendar pa vsaj tako dobrosrčnega, kot 
je ta iz pravljice. 
Prijazno leto 2014!

ŠKUD OŠ Radlje

DECEMBRSKO DOGAJANJE NA OŠ RADLJEOBČINSKA BLAGAJNA
V prostorih Občine Radlje ob Dravi že od 
4. septembra 2013 deluje vsako sredo v 
mesecu občinska blagajna. Vsem občankam 
in občanom omogočimo gotovinsko 
plačevanje brez provizije za:
•  Občino Radlje ob Dravi,
•  Javni zavod ŠKTM,
•  Osnovno šolo Radlje ob Dravi,
•  Javno komunalno podjetje Radlje ob 

Dravi d.o.o.,
•  CATV Radlje – Vuhred d.o.o.,
•  Elektro Celje Energetika d.o.o.,
•  Center za socialno delo Radlje ob Dravi,
•  Stanovanjska zadruga Smreka z.o.o.
Od začetka delovanja in do 31. decembra 
2013 je bilo na občinski blagajni plačanih 
562 položnic (v skupnem znesku 27.414,37 
EUR) in tako so občani prihranili 1.084,66 
EUR (izračun provizije pri plačilu na 
bančnem okencu).
Veseli smo, da lahko tudi na takšen način 
pripomoremo k zmanjšanju stroškov 
vsakega gospodinjstva.

VABILO
Vljudno vabljeni na licitacijo 

suhomesnatih izdelkov, ki bo v 
nedeljo, 19. januarja, ob 12. uri, 

v dvorani Remšnik.

Župnija Remšnik



KULTURNO DRUŠTVO RADLJE VABI NA
tretjo predstavo za gledališki abonma in izven: TAK SI (SiTi teater).
V nedeljo, 26. januarja, ob 18. uri, Kulturni dom Radlje. Kaj se zgodi povprečnemu taksistu 
v slovenski prestolnici, ko v njegov taksi sedejo konceptualni umetnik, skrivnostna dama, 
novopečeni vstajnik, brezposelni punker s kravato, 
duhovnik brez prakse, italijanski turist in dementni 
profesor marksizma? Igrata: Klemen Slakonja in 
Tadej Toš. Vstopnice lahko kupite v predprodaji pri 
IZI FOTO Radlje ali uro pred predstavo na blagajni 
Kulturnega doma Radlje. Informacije, rezervacije: 
040 741 242 – PETRA 070 874 746 – IVANKA

PREDNOVOLETNI POhOD zA 
zDRAV zAČETEK NOVEGA LETA
KD Remšnik je tudi letos organiziralo 
novoletni oz. prednovoletni pohod, ki je bil 
zadnjo soboto v decembru. Vsi pohodniki 
smo se zbrali pri igrišču na Remšniku in krenili 
proti Breznemu Vrhu. Kljub bolj slabemu 
in hladnemu vremenu se nas je zbralo kar 
nekaj. Odšli smo proti Svečkovemu mlinu in 
pot nadaljevali navzgor proti domačiji Hovder, 
kjer so nas presenetili z domačimi dobrotami. 
Po drugi strani smo se vrnili proti Remšniku. 
Pohod je trajal dobri dve uri. Na cilju pa nas 
je že čakala dobra malica, ki nas je okrepčala. 
Dosegli smo zastavljeni cilj, saj smo naredili 
nekaj za svoje zdravje, poleg tega smo se 
imeli tudi lepo v prijetni družbi pohodnikov. 
Naslednje leto oz. decembra vabljeni tudi vi!

Tatjana Breznik

U - 11
V Športni hiši Radlje ob Dravi, so v nedeljo, 12. januarja starejši cicibani ponovno zredno 
dobro izpeljali turnir v dvoranskem nogometu.
U-11 je bil izpeljan v organizaciji Nogometne šole Radlje in s pomočjo Javnega zavoda ŠKTM 
Radlje ob Dravi. Četrti zaporedni turnir Nogometne šole Radlje v mlajših kategorijah je spet 
pokazal, kako veliko je zanimanje za nogomet mladih. Na tribunah Športne hiše Radlje se je 
namreč zbralo rekordno število obiskovalcev, ki so hrupno bodrili mlade nogometaše.
Na turnirju je nastopilo deset ekip, razdeljenih v dve skupini po pet, ki so najprej v 
predtekmovalnih tekmah igrale po sistemu vsak z vsakim, prvi najbolje uvrščeni ekipi skupin 
pa sta se uvrstili v polfinalni del.
Najboljši na turnirju so bili nogometaši domače Nogometne šole Radlje, ki so v finalni tekmi 
premagali vrstnike iz Trbovelj. Končni vrstni red ekip je bil naslednji:
1. mesto: Nogometna šola Radlje, 2. mesto: Nogometni klub Rudar Trbovlje,
3. mesto: Nogometni klub Rače, 4. mesto: Nogometna šola Marko Šuler Slovenj Gradec.
Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran KLEMEN KOZJAK, član Nogometne šole Radlje, 
najboljši vratar pa je bil NACE SENICA iz Nogometne šole Marka Šulerja Slovenj Gradec.
Pokale in priznanja najboljšim ekipam in posameznikom sta podelila župan občine Radlje 
ob Dravi ALAN BUKOVNIK in predsednik Športnega društva Radlje ob Dravi ERIK MARSEL. 
Nogometna šola Radlje vabi v nedeljo, 19. januarja, vse ljubitelje nogometa še na zadnji 
turnir v sklopu letošnjih turnirjev, in sicer v kategoriji mlajših cicibanov/cicibank U-9, v 
Športno hišo Radlje, s pričetkom ob 9. uri! VABLJENI!

ŠD 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.

Fotografija: Suzana Pajtler

fotografska razstava 

Ex tempore 
in fotografski pogled 

skozi fotoobjektiv 
Toma Jesenicnika

9. 

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Območna izpostava Radlje ob Dravi

v

Blanka Kefer

Hinko Jerčič
Mateja Škratek

Urša Stopar

Poštnina
plačana pri
pošti 2360
Radlje ob 

Dravia

Vabljeni na odprtje 9. fotografske razstave  
Ex tempore in pogovor s Tomom Jeseničnikom, 
v petek, 17. januarja 2014, ob 18.uri v 
Knjižnico Radlje. 

Glasbeni program: Blaž Starc in Boštjan Krapež 
Prireditev povezuje: Lidija Verdnik

Razstavljajo: 
Urška Stopar iz Črne na Koroškem (Izhod in Panic),
Hinko Jerčič iz Velenja (Spokojnost pred večerom 1, Po neurju), 
Mateja Škratek z Raven na Koroškem (Razkropljeni, Zapuščen) 
in Blanka Kefer z Mute (Jutro z gospodom, V kuhinji pred hišo).

Razstava je na ogled vse do 17. februarja 2014. 

Prireditev podprla:

DIVJE ODLAGALIŠČE
Občani Sv. Treh Kraljev so na zboru občanov 
opozorili na divje odlagališče, ki se je pojavilo tik 
pred mejnim prehodom Radelj. Ker so takšna 
odlagališča nevarna za okolje in človeka, se je 
župan Alan Bukovnik osebno vključil v akcijo, 
da se omenjeno odlagališče čim prej sanira. 
Zato se je prejšnji četrtek skupaj z režijskim 
obratom odpravil očistit omenjeno pobočje.
S sanacijo takih odlagališč bomo vplivali 
na izboljšanje kakovosti okolja. Zavedati 
se moramo, da so odpadki skrb vsakega 
posameznika. Kljub temu da imamo sprejete 
ukrepe za ravnanje odpadkov (odvoz smeti 
gospodinjstev, zbirni center, ločevanje 
odpadkov – ekološke otoke, zbiranje nevarnih 
odpadkov …), se žal nevarni odpadki še vedno 
pojavljajo v naravi.

Pomagajte tudi vi 
Pozivamo vse občanke in občane, ko boste 
odkrili divje odlagališče, da nam to sporočite 
na tel. št. 02 88 79 630 ali pa na elektronski 
naslov obcina.radlje@radlje.si. 

Občina Radlje ob Dravi


