
SPOŠTOVANI!
Obveščamo vas,  da je na spletni 
strani občine objavljena Raziskava 
o potovalnih navadah in potrebah 
občanov na področju prometa in 
mobilnosti – poročilo o rezultatih 
javnomnenjske raziskave. 

»PO MEJAH 
OBČINE«
Spoštovane oblikovalke in 
oblikovalci, sodelujoči!
Na spletni strani Občine Radlje 
ob Dravi je pod Razpisi in 
natečaji objavljen Javni natečaj 
za logotip pohodniške poti »Po 
mejah občine«.
Pohodniško pot bosta ustanovili 
skupaj Občina Radlje ob Dravi in 
Planinsko društvo Radlje. 

Javni natečaj je odprt do 
29. 1. 2016.  Več o javnem 
natečaju najdete na spletni 
strani občine, http://www.
radlje.si/razpisi_in_natecaji. 

Vljudno vas vabimo k 
sodelovanju. 

Občina Radlje ob Dravi

ČAJANKA V 
VUHREDU
Decembrski dnevi minevajo tudi 
na OŠ Vuhred v duhu prihajajočih 
božično novoletnih praznikov. 
Naša maskota Petko in njegovi 
prijatelji palčki nam vsako 
jutro napišejo pismo z raznimi 
nalogami in lepimi mislimi.
Tako je bilo tudi v petek, 18. 12. 
2015, ko smo za starše pripravili 
čajanko s kulturnim programom 
v turistični hiši v Vuhredu. V 
mozaik našega praznovanja smo 
nanizali pesmi našega pevskega 
zbora, recitacije vseh šolarjev, 
ples naših deklic in igrico Pod 

MIKLAVŽ 
– ČAZMA – 
RADELJSKI 
PLANINCI
Zanimalo nas je, kako je 
z Miklavžem in njegovimi 
drugje,  npr. v sosednji Hrvaški.  
Izziv je bil postavljen, mi 
radovedni, sobota 05.12.2015 
dogovorjena,  pa smo šli. 
Zaključek -  ni nam žal! Iskali 
smo ga pri prijateljih, planincih 
iz občine Čazma.

Verjemite da smo Miklavža 
našli. Enkrat se je skrival v vinski 
kleti, drugič pa na posestvu 
družine Salaj med skoraj dvema 
milijonoma raznobarvnih 
lučk. Prvič je poskrbel za naše 
brbončice in trebuščke, drugič 
pa za »pašo« za naše oči.  
Potekalo je nekako takole, da 
smo pričeli in končali v centru 
mesta, ostali del dneva pa na 
ogledu kulturno – zgodovinskih 
znamenitosti,  na pohodu smo 
se seznanili z bivališči bobrov, 
vmes se kulinarično bogatili 
in popolnjevali, ter uživali ob 
lučkah, katere so zasvetile v tem 
prazničnem času. 
V takšni družbi in pestrem 
dogajanju čas mineva z 
nenormalno hitrostjo, že je 
bila na programu zadnja točka 
– slovo od prijateljev, kateri so 
se tudi tokrat izkazali na vseh 
področjih,  avtobus in vožnja 
domov. 

Pa še to – VSEM PLANINCEM, 
LJUBITELJEM GORA IN OSTALIM 
ŽELIMO VAREN KORAK, VELIKO 
UŽITKOV NA VAŠIH POTEPANJIH 
IN VSE LEPO V PRIHAJAJOČEM 
LETU!

Planinsko društvo 
Radlje ob Dravi
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medvedovim dežnikom v izvedbi 
naše dramske skupine. Snežna vila 
Nika in palčka Aljaž in Miha so nas 
lepo popeljali skozi celo čajanko. 
Prijeten klepet ob čaju in piškotih 
je bil čaroben zaključek našega 
druženja. 

Monika Ravnjak

»Dežela Srca ni za 
sedmimi gorami,

ta čudežna dežela je 
tukaj med nami,

je v tebi in je v meni

in vse okoli nas-

vedno je nekdo, ki te 
ima rad.« 
(Ercegovič)

SREČNO 2016!

7. EX TEMPORE SLADKA ISTRA 
Vabljeni na odprtje
7. ex-tempore Sladka Istra, ki 
bo v četrtek, 7. januarja 2016 
ob 18. uri v razstavišču Knjižnice 
Radlje ob Dravi. Ogledali si 
boste razstavo del, ki so nastala 
na sedmi slikarski ex-tempore 
Sladka Istra, 20. septembra 2015, 
v sklopu 15. festivala Sladka Istra 
v Kopru. Ex-tempore prinaša in 
hkrati goji v mestu Koper stičišče 
umetnostne ustvarjalnosti in ob 
tem likovno dejavnost kot slogan 
v izražanju. Letos je ustvarjalo 

Vabimo vas, da si dokument 
ogledate in preko aktivnega 
linka podaste svoje mnenje na 
obravnavano tematiko.

Občina Radlje ob Dravi

v Kopru 105 umetnikov, med 
njimi kar devet ljubiteljev iz naše 
območne izpostave. Dvajset del, 
ki jih je izbral selektor mag. Tilen 
Žbona, akademski slikar, pa se 
seli po Sloveniji (Koper, Radlje 
ob Dravi, Laško, Izola, Divača). 
Med njimi je tudi delo Polone 
Harum, članice likovne skupine 
KD Radlje, iz Brezna. Na ogled v 
odpiralnem času knjižnice do 28. 
januarja.

Cvetka Miklavc,
 JSKD OI Radlje ob Dravi

NOVO VODSTVO NK RADLJE 
V torek, 24.11.2015 je v prostorih 
NK Radlje potekala izredna 
skupščina ŠD Radlje ob Dravi. Na 
njej je prišlo do težko pričakovane 
izvolitve novega predsednika in 
novih članov upravnega odbora. 
Po odstopu prejšnjih vodilnih, 
ko se z mesta predsednika in 
podpredsednika poslavljata Erik 
Marsel in Primož Verdnik, ki sta 
v zadnjih letih vložila veliko truda 
v celotno delovanje ŠD Radlje. 
Obema je bila izrečena iskrena 
zahvala ter izražena želja, da 

ostaneta še naprej del zgodbe NK 
Radlje.
Na mesto novega predsednika 
je bil soglasno izvoljen Jože 
Vertovšek, ki se je najprej najlepše 
zahvalil za zaupanje in predstavil 
novo ekipo-člane UO ŠD Radljev, 
ki ga sestavljajo; Tomaž Kumer, 
Silvo Izak, Dejan Kresnik, Blaž 
Ehman, Robert Potnik, Žiga Kus, Ivo 
Grubelnik in Jan Sredenšek.
Novi predsednik je obljubil, da se 
bo z novo pridobljeno energijo 
vseh vpletenih, trudil izpolniti 

cilje, skupaj z igralci in navijači 
pa v spomladanskem delu še bolj 
zavzeto zagristi v zastavljen cilj.
Predsednik je izpostavil, da gre 
poseben poudarek v NK Radlje, 
seveda podmladku, mladim 
nogometašem NŠ Radlje, katerih 
starši so že aktivno vključeni v 
novi UO ŠD Radlje. Prišlo pa je tudi 
do nekaterih menjav trenerjev, 
vendar bo vadba z najmlajšimi 
nogometaši potekala nemoteno 
naprej.

 Radlje ob Dravi 



NOČNI POHOD 
K SV. JANEZU
Pred cerkvijo na Sv. Pankraciju 
Padel je mrak in tema nas je 
obdala, ko smo se 12.12.2015 
zbrali krajani in krajanke 
Sp.Vižinge, na prvem nočnem 
pohodu, ki ga je organiziralo K-td 
Havaji. Prižgali smo vsak svojo 
lučko in se počasi odpravili na pot 

Na Remšniku svoj čar 
prazničnemu razpoloženju 
dodala še božično-novoletna 
prireditev

V nedeljo, 20. 12. 2015, so se na 
božično-novoletno prireditev, 
ki je potekala v OŠ Remšnik, 
prikradli prav posebni škratje. 
Starko Zimo so prosili, naj nam že 
enkrat natrosi snega. Seveda jim  
je babica Zima prisluhnila, a kaj 
ko je imela v rokah neobičajne 
snežinke – takšne, ki so namesto 
snega trosile pesem, smeh, 
ples in lepe besede, ki si jih še 
zlasti v tem prazničnem času 
radi izrekamo. Tako so s svojim 
močnim naletavanjem napolnile 
dvorano s pravim božičnim 

vzdušjem, ki so ga s pestrim in 
zanimivim programom pričarali  
učenci OŠ Remšnik in KD 
Remšnik. Vabilu k sodelovanju se 
je namreč odzvala tudi Vokalna 
skupina z Remšnika, ki jo vodi 
ga. Martina Resnik. Tako so na 
prireditvi kar snežile zanimive 

do naše velike romarske cerkve, 
k sv. Janezu Nepomuku, na Šent 
Janž pri Radljah. Pot nas je vodila 
skozi  gozd,  mimo hiš in kmetij, 
kjer so nas povsod prijazno 
sprejeli in pogostili, za kar smo 
jim še posebej hvaležni. Visoka 
udeležba nas je prepričala, 
zbralo se je kar 40 udeležencev 
pohoda, da se decembra 2016 
zopet srečamo!

K-td Havaji

KONCERT OB 
20-LETNICI 
DELOVANJA 
TADEJA VULC
V soboto, 12. 12. 2015, ob 18.00 
je bil v dvorani Kulturnega doma 
Radlje koncert ob 20-letnici 
delovanja Tadeje Vulc, s katerim 
smo se domači pevci želeli 
zahvaliti skladateljici za njeno 
glasbo in ji čestitati ob njeni 
obletnici. 

Tadeja VULC, rojena leta 1978 
v Slovenj Gradcu, je svoje 
glasbeno izobraževanje pričela 
v domačem kraju, v Radljah ob 
Dravi, in ga nato nadaljevala na 

pevske in plesne točke, iskren 
nasmeh na usta pa je občinstvu 
zvabila dramatizacija igrice 
Hop v pravljico, ki so jo odlično 
odigrali učenci dramskega 
krožka. Tako se je božično 
razpoloženje počasi, a vztrajno 
širilo po vsej dvorani. Svoj čar 
pa je dodal še mladinski pevski 
zbor, ki je ob klavirski spremljavi 
učiteljice Simone Svanjak zapel 
dve čudoviti božični pesmi. 
Škratje so bili s čudežnimi 
snežinkami zelo zadovoljni 
in se niso prav nič pritoževali 
nad njimi, ampak so na koncu 
prireditve povabili na oder še 
učenko Niko Altbauer, ki je vse 
prisotne očarala  z zvoki svoje 
harmonike.  

Veseli smo, da ste si prireditev 
ogledali v tako velikem številu. 
Še posebej smo ponosni, da 
si vsako našo prireditev rad 
ogleda tudi gospod župan, 
mag. Alan Bukovnik. Iskreno se 
zahvaljujemo tudi  predsedniku 
KD Remšnik, g. Alfonzu Resniku, 
ki se je na koncu prireditve lepo 
zahvalil vsem nastopajočim, 
učence pa nagradil s sladkim 
presenečenjem.
»Dragocenosti življenja so 
trenutki, ki dajejo spominom 
lepoto, prihodnosti pa smisel.«
Srečno 2016!

Učitelji in učenci OŠ Remšnik 
in KD Remšnik

Srednji glasbeni in baletni šoli v 
Mariboru. Usmerila se je v študij 
kompozicije, ki ga je vpisala in 
zaključila na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani. Svoje znanje kompozicije 
in orkestracije je izpopolnjevala 
na Visoki šoli za glasbo na Dunaju. 
Že v času študija je prejela številne 
nagrade. 
Tadeja se od leta 1995 aktivno 
ukvarja z zborovodstvom. Že v 
času svojega izobraževanja je 
vodila različne zbore in zasedbe 
(MoPZ Ribnica, ŽPZ Ribnica, MePZ 
Mavrica Radlje, MePZ Mihael 
Radlje, MePZ  Selnica ob Dravi, 
Dravograjski oktet), s katerimi je 
najraje izvajala različne koncerte 
in projekte doma, večkrat pa 
gostovala tudi v tujini. Trenutno je 
umetniška vodja Dravograjskemu 
sekstetu, ženskemu vokalnemu 
kvartetu Rusalke in mešanemu 
zboru APZ Maribor.
S pesmimi Tadeje Vulc  so se 
predstavili naslednji zbori:  OPZ 
OŠ Radlje, MPZ OŠ Radlje, MoPZ 
Ribnica, MePZ Anton, MoPZ 
Vuhred, MePZ Mavrica Radlje, 

MePZ Mihael Radlje, VS Remšnik, 
ŽPZ Dominica nova Radlje, 
MoPZ Radlje, DPZ Aglaja Radlje, 
Vokalni kvartet Rusalke Radlje. 
Združeni zbori so pod vodstvom 
skladateljice zapeli še Thank You 
For the Music in Cantate Domino. 
Koncert je povezovala Špela Šavc.
Pevke in pevci smo želeli 
skladateljici pokazati, da imamo 
njo in njene pesmi radi, da jo 
cenimo in da si želimo še glasbe 
izpod njenega peresa. Ponosni 
smo, da je naša in s svojo glasbo 
riše Radlje na zemljevid Slovenije, 
Evrope in sveta. 
Koncert je bil lep, čustven, poln 
spominov, stekla pa je tudi kakšna 
solza. Ta koncert pa ni zadnji 
v nizu praznovanja 20-letnice; 
podoben dogodek se bo odvil v 
nedeljo, 20. 12. 2015, ob 16.00 v 
Kulturnem domu, pripravljajo pa 
ga učenci in učitelji Glasbene šole 
Radlje. Vabljeni, da si ga ogledate.

Urška Pečonik, Simona Svanjak, 
Kerstin Vuga


