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PRVA REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE RADLJE OB DRAVI
V prostorih Občine Radlje ob Dravi je v ponedeljek, 3. decembra 2018, 
potekala prva redna
seja Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. Občinski svet Občine Radlje 
ob Dravi se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o rezultatih 
volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skup-
nost. Kratek povzetek poročila je predstavila predsednica Občinske volilne 
komisije, Andreja Polanc.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je nato potrdil mandate članov Ob-
činskega sveta Občine Radlje ob Dravi:

Zaradi sprejema funkcije župana Občine Radlje ob Dravi je Alanu Bukovniku 
predčasno prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, 
zato je Občinska volilna komisija Občine Radlje ob Dravi pričela z ustreznim 
postopkom za potrditev mandata nadomestnemu članu v skladu z zakonom 
o lokalnih volitvah. 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na drugi redni seji potrdil mandat 
člana Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi Silva Pinterja. 

PRISPEVEK ZA NOVOROJENCE
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 2. redni seji sprejel sklep 
o prispevku za novorojence v občini Radlje ob Dravi za leto 2019.
Upravičenci (starši ali skrbnik ali rejnik) uveljavljajo pravico do prispevka 
s pisno vlogo, ki jo dobite v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani 
občine. Vlogo je treba oddati najkasneje v šestih mesecih od otrokovega 
rojstva. Po izteku tega roka pravice do enkratnega prispevka ni več mo-
goče uveljavljati. 
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POTRJENI MANDATI ČLANOV SVETOV  
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Prav tako je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na prvi redni seji potrdil 
mandate članov svetov Krajevnih skupnosti Radlje ob Dravi, Vuhred, Rem-
šnik in Sv. Anton na Pohorju. Sveti Krajevnih skupnostih so na svojih prvih 
sejah izvolili predsednici/-ka in podpredsednice/-ke.

Člani Sveta Krajevne skupnosti 
Radlje ob Dravi:
• Dominika KARLATEC – 

predsednica,
• Marica PUŠNIK – 

podpredsednica, 
• Renata ŠTRASER,
• Anton VODUŠEK, 
• Leonida MATJAŽ, 
• Igor SREDENŠEK, 
• Lucija MLINARIČ, 
• Ivana KUS, 
• Konrad KLEMENC, 
• Elizabeta MLADENOVIČ,
• Branko TOPLER, 
• Darinka MRAVLJAK, 
• Stanislav POROČNIK, 
• Adi HABERMAN,
• Tomaž KUMER. 

Člani Sveta Krajevne skupnosti 
Remšnik:
• Sašo GRÖGL – predsednik,
• Tadej KRAKER – 

podpredsednik, 
• Matej STRAŽIŠNIK, 
• Natalija OGRIN KOLEŽNIK, 
• Nina AJTNIK, 
• Dušan PEČEČNIK, 
• Jože KRAKER.

NAPOVED 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
V ponedeljek, 14. januarja 2019,  ob 18. uri bo v prostorih Občine Radlje ob 
Dravi 3. redna seja Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 
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Člani Sveta Krajevne skupnosti Sv. 
Anton na Pohorju:  
• mag. Damjan OSRAJNIK – 

predsednik,
• Marija KRISTAN – 

podpredsednica
• David REPNIK, 
• Darko RIČNIK, 
• Branko KANOP, 
• Jerneja ČODERL, 
• Majda POGORELEC.

Člani Sveta Krajevne skupnosti 
Vuhred: 
•  Marjanca MERŠNIK – 

predsednica, 
• Aleš PUŠNIK – podpredsednik, 
• Iztok TOPLER, 
• Adela KLEMENC, 
• Irena KREMSER MERNIK, 
• Metka ERJAVEC,
• Breda Robnik.

VABILO 
Knjižnica Radlje vabi otroke v soboto, 12. januarja 2019, ob 10. uri na pra-
vljično predstavo Dobri Snežak in ustvarjalno delavnico.
Če bi vedno držal slovenski rek, da je dobrota sirota, bi bil naš snežak velik 
siromak. Pa na srečo ni vedno tako – lahko se obrne tudi čisto drugače. 

Vljudno vabljeni! Udeležba je brezplačna.

1. Robert POTNIK
2. Alan BUKOVNIK
3. Tjaša JAKOPIČ
4. Anton VODUŠEK
5. Dominika KARLATEC
6. Dejan KRESNIK
7. Alenka HELBL
8. Robert KRIVOGRAD

9. Tjaša BREG
10. Stanislav LIPUŠ
11. Ivan SUŠNIK
12. Marjanca MERŠNIK
13. Karl KOTNIK
14. Ešli PUŠNIK
15. Dušan GLASER
16. Metka ERJAVEC



OBDAROVANJE OSKRBOVANCEV  
V DOMOVIH ZA OSTARELE
Kot veleva tradicija, se je v četrtek, 20. decembra 2018, župan Alan Bu-
kovnik skupaj z Dominiko Karlatec, predsednico Krajevne skupnosti Radlje, 
Antonom Voduškom, predsednikom Društva upokojencev Radlje ob Dra-
vi, s Silvo Kovačič, predsednico Društva invalidov Radlje (OO Radlje), ter 
s Silvo Blaznik, Marico Petar in Silvo Stepišnik, predstavnicami Župnijske 
Karitas in Rdečega Križa Radlje ob Dravi, odpravil v domove za starejše ob-
čane v Črneče in Dom Hmelina Radlje ob Dravi ter pozdravili naše občane 
in ostale stanovalce. Zaželeli so jim miren božič ter veliko zdravja in osebne 
sreče v letu 2019 ter jim s skromno pozornostjo polepšali praznike.
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ZAHVALA 
Turistično društvo Vuhred se zahvaljuje vsem, ki ste pomagali pri organiza-
ciji ŽEGNANJA KONJEV na štefanovo pri župnijski cerkvi v Vuhredu.

Zahvaljujemo se gospodinjam za sladke dobrote, članom društva, Pekarni 
Radlje, vsem lastnikom konjev, še posebej gospodu Potniku za lepo število 
konjenikov onstran Drave in gospodu župniku za opravljen obred.

Turistično društvo Vuhred

OBISK DEDKA MRAZA
Občina si vsako leto prizadeva, da skupaj z Društvom prijateljev mladine 
Radlje organizira prihod Dedka Mraza in obdarimo otroke od enega pa do 
šestega leta starosti. 
Najprej je Dedek Mraz obiskal otroke v Radljah, in sicer v sredo, 26. 12., 
nato pa v nedeljo, 30. 12., še otroke na Remšniku, Sv. Antonu na Pohorju 
in v Vuhredu.
Društvu prijateljev mladine Radlje ob Dravi se zahvaljujemo za organiza-
cijo. Ponosni smo, ko na obrazih otrok vidimo veselje in zadovoljstvo, kar 
nam daje voljo in moč, da z dobrim delom nadaljujemo tudi v prihodnje.
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VESELI DECEMBER V DOMU HMELINA
December je mesec obdarovanj, iskrenih voščil in toplih stiskov dlani. De-
cember je veseli mesec, mesec zabav, druženja in mesec dobre volje. Sku-
paj z našimi stanovalci, zaposlenimi in njihovimi otroki smo preživeli zares 
lepe dneve ob koncu leta. Vonj po praznikih nam je prinesel prvi dobri mož 
Miklavž. V zvrhanem košu daril za stanovalce in zaposlene je prinesel tudi 
lepe želje. Popoldneve so nam lepšale številne prireditve in nastopajoči. 
Gostili smo Mešani pevski zbor Mavrica, ki nas razveseljuje s tradicional-
nim božičnim koncertom. Pridružili so se jim tudi gostje, Folklorna skupina 
KUD Lije Kovač iz Vuhreda ter gospod Marjan Valenti. S svojimi nastopi so 
nam del sebe podarili tudi otroci iz Vrtca Radlje ob Dravi in osnovnih šol. 
Obiskal nas je še Dedek Mraz, ki je obdaril otroke zaposlenih ter se skupaj z 
nami podal skozi zimsko pravljico, ki smo jo ustvarili v našem parku. Ob to-
plem ognju, raznobarvnih lučkah ter prazničnem okrasju smo se v dobrem 
vzdušju družili ob pecivu ter kuhanem vinu. Tudi Božiček se je ustavil pri 
nas in obdaril vse stanovalce in zaposlene. Pred silvestrovim smo pripravili 
slavnostno večerjo z živo glasbo ansambla Stil 5, ki nas s svojim igranjem 
razveseljujejo že nekaj let. Program so krojili člani Žoga benda ter pevski 
zbor zaposlenih. Ob izbrani hrani, ki so jo pripravile naše kuharice, je naše 
čute razvajalo še vrhunsko vino vinogradništva Mulec iz Jakobskega dola, 
ki so nam degustirali sama odlična vina. Ves mesec so naše stanovalce 
obiskovali župani ter predstavniki društev iz okoliških občin, ki so obdarili 
svoje občane. Župan Občine Radlje ob Dravi je tudi letos obiskal in obdaril 
vse stanovalce našega doma. Polni dobrih vtisov smo vstopili v novo leto. 
Sčasoma bomo pozabili, kaj se je dogajalo lani, a vsi vemo, da tudi 365 
dni mine, kot bi trenil, in spet bo prišel veseli december ter nas zazibal v 
trenutke, za katere je vredno živeti.

Monika Šantl Auberšek, Dom Hmelina


