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ZBOR OBČANOV
Na podlagi 79. člena Statuta Občine Radlje ob 
Dravi (MUV št. 25/06) vas župan Občine Ra-
dlje ob Dravi VABI na ZBOR OBČANOV, ki bo 
potekal po naslednjem razporedu:

• ponedeljek, 14. november 2016, ob 19. 
uri, SP. VIŽINGA, Mladinski dom Havaji,

• torek, 15. november 2016, ob 19. uri, 
ŠT. JANŽ PRI RADLJAH, gostilna Žohar,

• sreda, 16. november 2016, ob 19. uri, 
DOBRAVA, Vaški dom Dobrava,

• četrtek, 17. november 2016, ob 19. uri, 
REMŠNIK, dvorana na Remšniku,

• ponedeljek, 21. november 2016, ob 19. 
uri, ZG. VIŽINGA, Ribiški dom Radlje ob 
Dravi,

• torek, 22. november 2016, ob 19. uri, 
SV. ANTON NA POHORJU, dvorana KS,

• sreda, 23. november 2016, ob 19. uri, 
VUHRED, večnamenska dvorana,

• petek, 25. november 2016, ob 19. uri, 
SV. TRIJE KRALJI, kmetija Pernat, 

• ponedeljek, 28. november 2016, ob 19. 
uri, RADLJE OB DRAVI, dvorana MKC,

• torek, 29. november 2016, ob 19. uri, 
VAS, gostilna pri Erjavcu.

Predlog dnevnega reda zbora občanov:
• seznanitev s tekočimi vprašanji in ostalo 

problematiko v občini.

V primeru morebitne spremembe termina 
zbora občanov vas bomo pravočasno obvestili.
VLJUDNO VABLJENI!

Župan Občine Radlje ob Dravi
Mag. Alan BUKOVNIK

OBNOVA MOSTU 
NA SV. ANTONU NA 
POHORJU
Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava 
Radlje d.o.o. je v oktobru zaključilo obnovo 
mostu čez potok na Sv. Antonu na Pohorju. Z 
obnovo smo omogočili dostop do stanovanjske 
hiše, ki je bil do zdaj onemogočen.

Občina Radlje ob Dravi

KOMEMORACIJA
V spomin na vse padle žrtve vojne je v petek, 
4. novembra 2016, v dvorani Mladinskega kul-
turnega centra s Hotelom Radlje  potekala ko-
memoracija.
Za kulturni program je poskrbela Glasbena šola 
Radlje ob Dravi pod vodstvom ravnatelja Ma-
teja Švaba. Najprej nam je Maroš Košir Novak 
na kitari zaigral skladbo Greensleeves, nato pa 
so Jernej Verhnjak, na diatonični harmoniki, 
Maroš Košir Novak na kitari in Matej Švab na 
kontrabasu zaigrali skladbo B. Kovačič: Venček. 
Dopoldan je župan mag. Alan Bukovnik v ta na-
men položil cvetlične aranžmaje na vse grobo-
ve, ki so v skladu s sklepom Občinskega sveta 
Občine Radlje ob Dravi opredeljeni kot zgodo-
vinski spomenik.

Občina Radlje ob Dravi

LIKOVNA 
RAZSTVA KOPE
Vabimo vas na odprtje 10. likovne razstave 
Kope, ki bo v četrtek, 17. novembra, ob 18. uri 
v razstavišču Knjižnice Radlje ob Dravi. Med 1. 
in 3. julijem je na Kopah pod vodstvom Alojza 
Erjavca potekala že 10. likovna kolonija. Raz-
stavljajo: Leander Fužir, Alojz Krevh, Marijan 
Gregorc, Štefka Jesenek »Šeša«, Jožica Sobi-
ech, Drago Kopše, Anton Vodušek, Alojz Erjavc, 
Silvija Veronik, Branko Gajšt, Lucija Gosak, Voj-
ko Kumer, Franjo Marovšek, Štefan Bobek in 
Marjan Dolenc. 
Glasbeni program: Marjan Valenti. Razstava 
bo na ogled v času odprtosti knjižnice do 13. 
decembra. Organizator: Alojz Erjavc – vodja ko-
lonije, JSKD OI Radlje ob Dravi, Knjižnica Radlje. 



 Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.  |  Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. 
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KROMPIRJEVE 
POČITNICE NA 
DOBRAVI
Tudi tokratne krompirjeve počitnice so mladi 
z Dobrave tradicionalno začeli z veliko čarov-
niško zabavo na igrišču. Športne igre, poslika-
ve obraza in filmski večer so mlade povezali v 
fantastičnem druženju, ki so se mu pridružili 

tudi njihovi starši. Niso manjkali niti čarov-
niški mafini, hrenovke v testu in čarovniški 
napitki.

Odlična udeležba, čudovito vzdušje in želja 
po še več takšnih popoldnevih je zagotovo 
napoved, da bo na Dobravi še veliko takšnih 
prijetnih druženj.

Dominika Karlatec, KŠTD Dobrava
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ZAHVALA
Hvala vsem, ki ste si v soboto, 29. 10. 2016, 
vzeli čas in se oglasili na naši stojnici s sveže 
pečenimi kostanji ter drugimi jesenskimi dob-
rotami. Vaše zanimanje nam je dalo še dodatni 
elan za izvedbo projektov v prihajajočem letu, 
v katerem bomo še dodelali obstoječe projekte 
in pričeli z novimi ter tako izboljšali obstoječo 
strukturo za mlade v občini.

Ekipa Marenberškega mladinskega 
lokalnega sveta

VABILO
RADELJSKIH 
KLEKLJARIC
Radeljske klekljarice, ki ustvarjajo v okviru DI in 
DU Radlje, praznujejo letos 10 let ustvarjanja 
čipk. V okviru praznovanja bo potekala razsta-
va njihovih del v MKC – ju v Radljah.
Razstavo bodo svečano otvorili 17. novembra 
ob 17. uri v dvorani radeljskega Mladinskega 
centra. Prisrčno vabljeni!

Ustvarjalke čipk

VABILO NA
PREDSTAVITEV 
KNJIGE

Vljudno vabljeni v Knjižnico Radlje v četrtek, 
10. novembra 2016, ob 18. uri na srečanje s 
pisateljem in predstavitev knjige Tone Partljič: 
Nebesa pod Pohorjem.

Knjiga je sicer satirično zabavna, a tudi družbe-
no aktualna in otožno čustvena ter se ukvarja 
z gospodarskimi prevarami, samomori, zava-
rovalninami in celo s pornografskimi filmi. 
Z avtorjem se bo pogovarjal urednik založbe 
Litera Orlando Uršič. 
S tem literarnim dogodkom bomo obeležili 
Dan slovenskih splošnih knjižnic in še uradno 
spodbudili obiskovalce ter bralce k sodelova-
nju pri bralni znački Korošci pa bukve beremo 
v tej sezoni. 

Vabljeni k ogledu razstavljenega 
nakita, torbic in pasov v vitrinah 
knjižnice. 
Razstavlja več oblikovalcev, ki jim je skupna 
povezanost z naravo, uporaba naravnih ma-
terialov in obdelava ter kreiranje z izjemnim 
občutkom. Prava paša za oči in dušo. 
Razstava bo na ogled v vitrinah knjižnice do 
30. novembra. Razstavljajo:
Natalija in Boštjan Ternik: unikaten nakit iz 
lesa in kristalov. Uporaba naravnih materia-
lov pove veliko o njuni predanosti okolju in 
konceptu enostavnega življenja. Zavedata se 
mističnih, duhovnih in zdravilnih lastnosti ma-
terialov, ki jih ročno oblikujeta v nakit poseb-
nih oblik in globljega pomena.
Alja Günther: cikel unikatnega nakita, obli-
kovanega iz orehovih korenin, ki je ročno 
obdelan z ljubeznijo in zaščiten s čebeljim 
voskom. Pri obdelavi kreativka sledi teksturi 
lesa, s čimer poudarja njegovo kompleksnost 

in pomembnost.
Majda Cerjak: tkani pasovi. Pri svojem delu 
išče navdih v prazgodovini, tisočletja stare 
tehnike tkanja zaživijo v uporabi naravnih ma-
terialov in naravnih barvil. Pri rekonstrukciji 
prazgodovinskih statev kot članica rekonstruk-
cijske skupine »pleme Serreti« sodeluje tudi s 
Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož. 
Irena Bezjak: bakren nakit. Simboli niso samo 
preproste linije v prostoru. Danes vemo, da so 
tudi energijska biopolja. Vse to znanje in rado-
vednost po oblikovanju materiala ustvarjalka 
vgradi v svoje izdelke nakita. Njene spirale niso 
samo lepe, so tudi stimulativne za telo in dušo.

 

                                                       vas vabi na prireditev: 

 

PRAZNUJTE Z NAMI  
20-LETNICO DRUŠTVA, 

Predstavile se bodo vse sekcije društva: 
Mešani pevski zbor, Zimski kosci, harmonikaš Jure, 

fotografska sekcija in pa tudi Tonček bo prišel. 

          

                     

 
 

Kulturno turistično 
društvo Sveti Anton na 

Pohorju 
 


