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Novi člaNi v svetih KrajevNih sKupNosti 
radlje ob dravi, vuhred, remšNiK iN sv. aNtoN Na pohorju

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na prvi redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi potrdil mandate članov svetov Krajevnih skupnosti 
Radlje ob Dravi, Vuhred, Remšnik in Sv. Anton na Pohorju.

člani Ks radlje ob dravi:
- Primož Ternik, predsednik
- Anton Vodušek
- Renata Štraser
- Marica Pušnik
- Leonida Matjaž
- Igor Sredenšek
- Erika Luzar
- Ivana Kus

- Elizabeta Mladenovič
- Dominika Karlatec
- Branko Topler
- Štefka Ravnjak
- Ivan Sušnik
- Adi Haberman
- Tomaž Kumer

člani Ks vuhred:
- Metka Erjavec, predsednica 
- Marjanca Meršnik
- Herman Novak
- Boštjan Javernik
- Dušan Glaser
- Iztok Topler
- Miroslav Miklavc

člani Ks remšnik:
- Boris Gašper, predsednik
- Sašo Grögl
- Tadej Kraker
- Erika Zver
- Vinko Smrečnik
- Irena Prater
- Natalija Ogrin Koležnik 

člani Ks sv. anton na pohorju:
- Damjan Osrajnik, predsednik
- Branko Kanop
- Darko Ričnik
- Božidar Kovač
- Marija Kristan
- Blanka Kanop
- Srečko Pečnik 

postavitev začasNega mostu čez brezNišKi potoK

Komemoracija

V mesecu avgustu, ko so občino 
prizadela huda neurja, so poleg 
številnih uničenih cest, popolnoma 
uničila tudi most na Breznem vrhu. 
Na uporabo mostu je vezanih veliko 
krajanov, a jim je dostop do doma 
s strani Brezno – Koležnikov most 
onemogočen. S tem se je krajanom 
dolžina poti povečala za pribl. 15 km.
 

Občina je takoj pristopila k ureditvi 
začasnega mostu. Z Ministrstvom 
za obrambo, Upravo RS za zaščito 
in reševanje, je Občina sklenila 
Dogovor o začasni uporabi mostne 
konstrukcije. Uporaba konstrukcije 
je za občino brezplačna. Občina 
bo uredila in utrdila obe brežini 
potoka, skladno s tehničnimi in 

tehnološkimi zahtevami elaborata, 
ki ga je pripravil Teritorialni polk 72. 
brigade Slovenske vojske in Inštitut 
za metalne konstrukcije. Uporaba 
mostu bo predvidoma možna že ob 
koncu tega meseca.

občina radlje ob dravi

V  spomin na vse padle žrtve vojne 
je v četrtek, 30. oktobra 2014, v 
dvorani Mladinskega kulturnega 
centra s Hotelom Radlje potekala 
Komemoracija. 
Za kulturni program so poskrbeli Jani 
Lorber na trobenti, ki je na začetku 
prireditve zaigral Tišino, Kerstin 
Vuga nam je zapela  ljudsko pesem 
Kaj ti je, deklica, na klavirju pa jo je 
spremljala Damijana Sgerm Kristan. 

Za zaključek nam je na saksofonu 
zaigral Matevž Zupančič, in sicer 
melodijo iz filma Once upon a 
time in the West.
Že dopoldan je župan mag. Alan 
Bukovnik v ta namen položil 
cvetlične aranžmaje na vse 
grobove, ki so opredeljeni kot 
zgodovinski spomenik, v skladu s 
sklepom Občinskega sveta Občine 
Radlje ob Dravi.

občina radlje ob dravi

sKupaj smo močNejši
V mesecu novembru na OŠ Radlje ob Dravi poteka akcija zbiranja 
oblačil, obutve, igrač …
Zbrane stvari lahko oddate v pisarni šolske svetovalne službe od  
10. 11. 2014 dalje.
Prostovoljci bomo aktivni na stojnicah v:
•	 peteK: 28. 11. 2014 od 14. 00–19. 00,
•	 soboto: 29. 11. 2014 od 9. 00–13. 00.

pridite, zagotovo boste Našli Kaj zase!

prostovoljci oš radlje ob dravi

vabilo 
bowling center bajta vas vabi na martinovanje, ki bo 8. 11. 2014 
ob 19.30. Za vas smo pripravili večerjo s kozarcem mladega vina in 
ples ob živi glasbi.

Povabite prijatelje in prijavite svoje omizje v bajti na 08 205 26 90 
ali 031 370 864 (Vlasta).

Veselimo se našega druženja.



V petek, 24. oktobra, smo se zbrali 
sošolci in sošolke, ki smo leta 1964 
zaključili osnovnošolsko obveznost. 
Naše srečanje je bilo nadvse 
prijetno in  spomini so segali daleč 
nazaj v naša otroška igriva leta. 
Čeprav nismo poznali telefonov, 
računalnikov, televizije, smo se 
znali prav dobro igrati družabne 
igrice. Po srcu se še danes počutimo 
mladi, saj preživljamo naša leta 

obvestilo 
Kulturno društvo Radlje obvešča, da poteka prodaja gledališkega 
abonmaja od 7. novembra naprej. Abonmaje lahko kupite v 
trgovini točenih parfumov Uran, Koroška cesta 4, Radlje ob Dravi.

Za vse informacije smo dosegljivi 
na telefonu ali e-pošti: 
ivaNKa:  070 874 746
petra:  040 741 242 
tajnistvo@kdradlje.si.

uspešeN zaKljučeK 
projeKtNega tedNa  
Na oš remšNiK

50 let zaKljučKa 
osNovNe šole

skupaj z vnuki, ki nam dajejo novo 
moč in veselje. Nekaj pa smo 
vsi skupaj ugotovili: da takšne 
generacije, kot je naša, ne delajo 
več. Naše srečanje se je nadaljevalo 
ob klepetu in prijetni glasbi. Hvala 
vsem, ki ste organizirali naše 
srečanje, in vam, ki  ste se ga 
udeležili. Se vidimo spet čez 5 let.

erika luzar

Dnevi, ki smo jih preživeli na OŠ 
Remšnik v času projektnega tedna, 
in so bili letos obarvani s temo 
JEZIKI – takšni in drugačni – NAS 
POVEZUJEJO, nam bodo ostali v 
lepem in nepozabnem spominu. 
Poleg tega, da smo se veliko naučili in 
se pogovarjali v takšnih in drugačnih 
jezikih, smo k sodelovanju povabili 
tudi Pokrajinski muzej Radlje ob 
Dravi. Gospa Alenka Verdinek nam 
je pripravila zanimivo predstavitev 
o remšniških kamninah, nato pa so 
sledile delavnice, kjer smo klesali 
'kamen' ter nanj tudi slikali. Ker pa je 
tudi literarni jezik nekaj posebnega, 
smo gostili našega domačina 
pesnika in pisatelja, g. Aleša Tacerja, 
ki je predstavil svoja literarna dela 
na prav poseben, hudomušen, 
način, zato smo ob njegovi 

predstavitvi zelo uživali, za kar se mu 
iskreno zahvaljujemo. Ob zaključku 
projektnega tedna smo pripravili 
tudi kratko prireditev za naše starše 
in jih postregli s pečenimi kostanji. 
Svojo piko na i pa je projektnemu 
tednu dodalo prenočevanje 
učencev na OŠ Remšnik, saj je kar 
večina učencev in nekaj učiteljic 
s petka na soboto prespala v šoli. 
Imeli smo se lepo, kajti po večerji 
smo odšli na igrišče, se preizkusili 
v igri med dvema ognjema, nato 
pa s svetilkami v rokah odšli na 
nočni potep proti remšniški lovski 
koči. Sledil je ples v šolski avli, pred 
spanjem pa smo si ogledali še film. 
Čeprav nas je pred spanjem že 
napadala prijetna utrujenost, smo 
bili prav vsi nasmejani in veseli. 
Preden smo legli k zasluženemu 
počitku, smo petkovo druženje 
zaključili z mislijo v srcu: »Druženje 
med ljudmi je lahko kratko in 
preprosto, njegov odmev pa je 
lahko neskončen.«

učenci in učitelji oš remšnik


