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OBNOVA VODOVODA NA LACKOVI ULICI
Konec lanskega leta smo pričeli z investicijo obnove vodovodnih cevi na 
Lackovi ulici in izvedbo novih vodovodnih individualnih priključkov. Po za-
menjavi vodovoda sledi obnova asfaltne prevleke v celoti. Investicijo izvaja 
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. Po končani Lackovi bomo 
v skladu z razpoložljivimi sredstvi nadaljevali z rekonstrukcijo Šarhove, 
Vrtne in Prečne ulice.
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NADZORNI CENTER ZA OSKRBO S PITNO VODO
Nov nadzorni center za oskrbo s pitno vodo dobiva novo podobo. Center 
se bo nahajal v neposredni bližini zbirnega centra Radlje. Z njim bomo na 
najsodobnejši način upravljali z vodovodnim omrežjem vseh petih koro-
ških občin Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju.
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OBČINSKA BLAGAJNA
Od 1. 1. do 31. decembra 2018 je bilo na občinski blagajni plačanih 1.644 
položnic (v skupnem znesku 77.172,09 evra) in tako so občani prihranili 
3.945,60 evra (izračun 2,40 evra (imetnik računa pri NLB, vir: https://www.
nlb.si/stroski-osebni-racun) provizije pri plačilu na bančnem okencu z iz-
polnjenim UPN-obrazcem).
Vsem občankam in občanom omogočamo vsako sredo v mesecu goto-
vinsko plačevanje brez provizije na občinski blagajni za:
• Občino Radlje ob Dravi (upravno takso in komunalne prispevke),
• Javni zavod ŠKTM,
• Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi,
• CATV Radlje – Vuhred kabelsko komunikacijski sistem d.o.o.,
• Elektro Celje Energija d.o.o.,
• Stanovanjska zadruga Smreka z.o.o.,
• PGD Radlje ob Dravi.

Veseli smo, da lahko tudi na tak način pripomoremo k zmanjšanju stroškov 
vsakega gospodinjstva.
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PRAZNIČNI DECEMBER NA OŠ REMŠNIK 
PRAVLJIČNO OBARVAN
Čeprav smo že dobro zakorakali v novo leto, nam misli rade pobegnejo 
na nepozabne trenutke, ki smo jih doživeli na OŠ Remšnik v zadnjih dneh 
prazničnega decembra. Zanimivo in nepozabno torkovo popoldne smo 
preživeli v družbi pravljičnih junakov. Delavke vrtca ter šole Remšnik, s 
kuharico in čistilko na čelu, smo preizkusile svoje dramske sposobnosti ter 
za otroke in njihove starše pripravile dramatizacijo pravljice Rdeča kapica. 
Naše druženje smo nato nadaljevali ob čaju, piškotkih ter božični glasbi. 
Ko pa se je zunaj stemnilo, smo z lučkami odšli na pohod proti lovski koči, 
kjer nam je škratek Dolgobradec nastavil pismo z nalogami. Otroci so mo-
rali s pomočjo čudežnih kamnov poiskati kočo hudobne čarovnice, ki nam 
je nastavila sladke dobrote. Prijazni lovec Milan nas je pogostil z odličnim 
čajem, za kar smo mu zelo hvaležni.

OŠ Remšnik, Melita Stražišnik.

VABILO 
Krajevna skupnost Vuhred vabi na ogled predstave Poštar Jakec v iz-
vedbi Dramske skupine KD Holmec, ki bo v nedeljo, 20. januarja 2019, 
ob 15. uri v večnamenski dvorani Vuhred. Vstopnine ni!

Vljudno vabljeni!



 

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV NA REMŠNIKU
V nedeljo, 23. decembra 2018, je v organizaciji KŠTD Remšnik in OŠ Rem-
šnik že tradicionalno potekala praznično obarvana krajevna božično-novo-
letna prireditev. Otroci iz šole in vrtca so nam s svojim suverenim nasto-
pom in otroško pristnostjo podarili uro prijetnega druženja. Z ubranim 
petjem se jim je pridružila tudi Vokalna skupina Remšnik in tako so vsem 
obiskovalcem in krajanom združeno voščili prijetne praznike in srečno 
novo leto 2019.

OŠ Remšnik, Melita Stražišnik.

TRADICIONALNI NOVOLETNI POHOD KŠT DRUŠTVA 
REMŠNIK NA KAPUNAR
Kot že nekaj let doslej je tudi letos KŠT društvo Remšnik organiziralo tradi-
cionalni novoletni pohod na Kapunar. Zbrali smo se v soboto, 2. januarja 
2019, ob 9.00 zjutraj v centru Remšnika in zakorakli v prelepo zimsko jutro 
brez snega proti Kapunarju. Glede na obilico lepega vremena smo pohod 
nadaljevali vse do vrha, kjer smo si privoščili okrepčilo iz nahrbtnika. Pri 
vračanju nazaj proti Remšniku smo pohod zaključili v garaži Resnikovih, 
kjer smo imeli še eno malico in okrepčilo.

KŠTD Remšnik Alfonz Resnik

CENTER ZA SOCIALNO DELO SKUPAJ Z DONATORJI 
POLEPŠAL PRAZNIČNE DNI
Center za socialno delo Koroška, Enota Radlje ob Dravi smo tudi letos za-
vihali rokave in naredili vse, da otrokom iz rejniških in socialno šibkejših 
družin polepšamo praznične dni in delimo z družinami veliko veselje. A 
to nam ne bi uspelo brez pomoči donatorjev. Ti so bili: Božiček za en dan, 
Občina Vuzenica in posamezniki ter družine, ki so pripravile velike pisane 
škatle, v katerih so se skrivala čudovita presenečenja. 
Prireditev je potekala s pestrim programom. Društvo prijateljev mladine 
Radlje ob Dravi je pripravilo krajšo igrico z naslovom Snežna kraljica, na 
harmoniko je zaigral in zapel Primož Hartman, Javni zavod ŠKTM Radlje 
ob Dravi, Večgeneracijski center »Dogaja se« pa je poskrbel, da so se 
starši in otroci v tem hladnem jutru pogreli s toplim čajem. Prav tako so 
nekatere mamice pripravile praznične piškote in dobrote, ki so otrokom 
in staršem dobro teknile. V teh prazničnih dneh sta donatorja Jožef Ter-
nik s.p. in podjetje Petrol na pobudo njihovega posrednika Miloša Te-
mnikerja razveselila tri družine in z donacijami v obliki denarja oziroma 
darilnih bonov pripomogla, da so kljub svoji finančni stiski lepo preživeli 
praznike. V mesecu decembru je kot že vrsto let zapored g. Dragan, la-
stnik restavracije Balkan na Vasi, pogostil otroke iz rejniških in socialno 
šibkejših družin s predbožično večerjo. Otroci so ob bogato obloženi mizi 
in družabnih igrah, ki so jih pripravile strokovne delavke CSD, preživeli 
čudovit večer. 
»Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega, kot njegovo lastno prepri-
čanje, da je naredil najboljše, kar je mogel.« (Mihailo Pupin)

CSD Koroška, Enota Radlje

KNJIŽNICA RADLJE 
Vabljeni v četrtek, 17. januarja, ob 9. uri dopol-
dan v Knjižnico Radlje na BRALNO-POGOVORNO 
SREČANJE, namenjeno odraslim, starejšim, upo-
kojencem, invalidom; vsem, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah 
pogovarjati ter družiti. Na 4. srečanju v sezoni 2018/2019 bodo ude-
leženci obravnavali knjigo Imenovali so jo dvoje src. Pogovor bo vodila 
in usmerjala Breda Bobovnik. Četudi knjige niste prebrali, se pridružite 
pogovoru, saj je vsebina knjige iztočnica za razpravo.
Imenovali so jo dvoje src je izjemno zanimiva leposlovna pripoved o du-
hovni odiseji Američanke v Avstraliji. To je zgodba o pogumni ženski, ki 
je potovala z avstralskimi domorodci in spoznala čudovite skrivnosti in 
modrosti zelo starega plemena: kako navezati stik z naravo in kako zau-
pati in verovati svojemu notranjemu vedenju in vodstvu. Predaja enkra-
tno, pravočasno in pomembno sporočilo vsemu človeštvu: Če se bomo 
naučili spoštovati vsa živa bitja in živeli v sozvočju z zemljo, lahko rešimo 
svet pred uničenjem.

Ste se odločili, da boste v letu 2019 končno zaživeli življenje, kot si ga 
od nekdaj želite? Potem vabljeni v soboto, 19. januarja,  ob 10. uri v 
Knjižnico Radlje na delavnico MOJE LETO 2019. 
Na delavnici bo Špela Kresnik, mag. psihologije in mentorica za oseb-
nostno rast, pokazala, kako cilje oblikovati tako, da jih tudi dosežemo. 
Povedala vam bo tudi, kaj za doseganje ciljev uporabljajo uspešni ljudje. 
Na delavnici bo veliko praktičnih vaj, zato je zaželeno, da s seboj prine-
sete pisala in beležke. Ostalo gradivo dobite na dogodku. Prijave niso 
obvezne. Delavnica je za vse udeležence brezplačna. Organizira jo VGC 
Dogaja se! Da bo udeležba na delavnici omogočena tudi staršem z mlaj-
šimi otroki, bo zanje sočasno v otroškem delu knjižnice potekala ustvar-
jalna delavnica. 
Vabljeni in dobrodošli na koristno-prijetno sobotno dopoldne v knjižnici.


