
Poštnina plačana pri 
Občini Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje od Dravi
KOMEMORACIJA
V petek, 28. 10. 2011, je  v dvorani v 
Vuhredu potekala Komemoracija v spo-
min na vse padle in žrtve vojne. Župan 
Alan Bukovnik in podžupan Robert Pot-
nik sta v ta namen petek popoldan  
položila cvetlične aranžmaje na vse grob-
ove v skladu s sklepom Občinskega sveta 
Občine Radlje ob Dravi, ki so predeljeni 
kot zgodovinski spomenik.

5. likovna razstava del
Javni sklad Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti in območna izpostava 
Radlje ob Dravi, vas vabita na odprtje 5. 
likovne razstave del, nastalih na Likovni 
koloniji Kope 2011 v četrtek, 10. 11. 
2011, ob 18.00 uri v Knjižnici Radlje. 
Razstavljali bodo:  Leander Fužir iz Črne, 
Štefan Bobek iz Kotelj, Alojz Kreuh s Pre-
valj, Marjan Gregorc s Prevalj, Alojz Er-
javc iz Radelj ob Dravi, Vojko Kumer iz 
Oplotnice, Srečko Frühauf iz Dravograda, 
Štefka Jesenek »Šeša« iz Slovenske Bis-
trice, Jožica Sobiech iz Radelj ob Dravi, 
Saša Plevnik iz Radelj ob Dravi, Jože 
Kremžar iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, 
Drago Kopše iz Polskave in Lucija Gosak 
iz Vuhreda. Razstava bo na ogled do 10. 
decembra 2011. 

Cvetka Miklavc
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GLEDALIŠKI IN 
OTROŠKI ABONMA
Za vas in za nas, za našo skupno spros-
titev, v kulturnem društvu Radlje ponov-
no, tokrat že tradicionalno, organiziramo 
gledališki in otroški abonma. Z lutkami in 
glasbo želimo poiskati za vsakega nekaj. 
Hvala vsem, ki nas podpirate s svojim 
obiskom in hvala sponzorjem in donator-
jem, ki s finančno pomočjo omogočate 
nakup kvalitetnih predstav. 

GLEDALIŠKE pREDsTAvE, KI sI JIh 
BOsTE LAhKO OGLEDALI, BODO: 
SVOBODNI ZAKON, komedija, 
GODART – LIVE, 
SLOVENIJA IMA AVDICIJO, komedija, 
POSLEDNJI TERMINA(L)TOR, komedija, 
SAŠO HRIBAR SHOW. 

pREDsTAvE OTROŠKEGA 
ABONMAJA pA BODO: 
19.11.2011, sOBOTA OB 17.URI
SALON ARS, KULTURNI DOM RADLJE
REŠIMO GOZD, EKD za boljši svet
17.12.2011, sOBOTA OB 17. URI
SALON ARS, Kulturni dom Radlje
BOŽIČNI KOLAČEK Z NAPAKO, 
Pravljičarna
21.1.2012, sOBOTA OB 17. URI
VELIKA DVORANA, Kulturni dom Radlje
ZVERINICE IZ REZIJE, 
Lutkovno gledališče Zapik
18.2.2012, sOBOTA OB 17. URI
VELIKA DVORANA, Kulturni dom Radlje
TO JE ERNEST, Lutkovno gledališče Nebo

Več informacij o cenah in rokih za nakup 
abonmajev si pridobite na 070 874 746, 
ga. Ivanka, ali 040 741 242, ga. Petra, 
lahko pa tudi na tajnistvo@radlje.si. 

Otroci vrtca Radlje 
obiskali gasilce pGD 
Radlje
Kot vsako leto so nas tudi letos, ob 
mesecu požarne varnosti, medse pov-
abili gasilci PGD Radlje. Nadzorno so 
nam predstavili in prikazali njihovo op-
remo ter nam  povedali, kako poteka 
njihovo delo ob morebitni intervenciji. 
Otroci so z zanimanjem opazovali in bili 
navdušeni nad videnim. Najbolj pa si 
bodo zagotovo zapomnili vožnje z gasil-
skim dvigalom. Gasilcem PGD Radlje se 
zahvaljujemo za prijaznost in čas, ki so 
nam ga namenili, in si želimo dobrega 
sodelovanja tudi v prihodnje. 

Anja Vraber
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Prenova prvega dela 
zdravstvenega doma 
Radlje ob Dravi
V mesecu avgustu so se v Zdravstvenem 
domu Radlje ob Dravi poleg običajnih 
opravil pričela izvajati prva dela prenove 
Zdravstvene postaje v Radljah ob Dravi. 
Iz obstoječe ambulante za predšolske in 
šolske otroke je Zdravstveni dom prido-
bil dve ambulanti. Tako bo lahko ločeno 
izvajal preventivne preglede dojenčkov, 
predšolskih in šolskih otrok od zdrav-
ljenja bolnih otrok. Prav tako se bo v teh 
ambulantah izvajala vsa specialstična 
ambulantna dejavnost (diabetološka 
ambulanta, antikoagulantna ambulanta, 
ambulanta za bolezni ušes, nosu in grla, 
ortopedska ambulanta). Zamenjana 
in posodobljena je električna in vodo-
vodna napeljava, kanalizacija, ogrevanje 
in klimatizacija prostorov. Velik prisp-
evek k energijski učinkovitosti pa  daje 
tudi zamenjava dotrajanega stavbnega 
pohištva-oken. Prenovljeni sta tudi obe 
obstoječi čakalnici v pritličju levega trak-
ta zdravstvene postaje Radlje ob Dravi. 
Po prenovi kliče tudi desni trakt zdravst-
vene postaje z dežurno ambulanto, 
fizioterapijo in parkiriščem, za katero pa 
Zdravstveni dom že pridobiva potrebno 
projektno dokumentacijo.

V. d. direktorica Lidija Golob

Kostanjev piknik na 
Remšniku
V nedeljo, 23. 10. 2011, smo na Remšniku 
organizirali kostanjev piknik. Organizacija 
piknila je bila v izvedbi krajevne skup-
nosti, kulturnega in športnega društva. 
Vsak je prinesel s seboj nekaj dobrot, 
ki jih prinaša jesenski čas; od kostanjev, 
mošta, mladega vina, pa tudi mesnih do-
brot. Kljub vlažnemu in hladnemu popol-
dnevu nas ni zeblo, tako zaradi prijet-
nega ognja kot predvsem zaradi toplega 
vzdušja. Zvečer smo ob ognju slišali tudi 
pesem. Bilo je zelo prijetno, zato smo se 
dogovorili za ponovno podobno druženje 
že kmalu.

Predsednik KS Remšnik Boris Gašper

ŠpORTNO pLEzANJE
Plezalni klub Martinček vabi vse otroke 
od 1. do 9. razreda, da se skupaj s starši 
udeležijo uvodnega treninga športnega 
plezanja. Dobimo se v ponedeljek 7. 11. 
2011 ob 16.00 uri v Športni hiši Radlje ob 
Dravi. Tam boste dobili vse informacije, 
o poteku treningov v sezoni 2011/2012.

Sklic seje Občinskega sve-
ta Občine Radlje ob Dravi
Župan Alan Bukovnik sklicuje 9. redno 
sejo  Občinskega sveta Občine Radlje ob 
Dravi, v ponedeljek, 7. 11. 2011, ob 18. 
uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi.

PRAVLjIčne uRe V 
VRtcIh In KnjIžnIcAh
Dan slovenske izvirne slikanice je 22. ok-
tober. Tudi letos smo v Knjižnici Radlje ob 
Dravi pripravili izredno pravljično uro, s 
katero smo v tednu od 24. do 28. okto-
bra obiskali knjižnice in vrtce v vseh petih 
občinah, v katerih Knjižnica Radlje izvaja 
knjižnično dejavnost. Tina in Manuela ali 
po novem kar Bibi in Gusti sta pravljico 
povedali, pokazali, pričarali kar 13 skupi-
nam, v katerih je bilo povprečno od 15 do 
25 otrok, v eni skupini pa celo 50. Otroci 
so bili navdušeni nad prelepo slikanico 
»Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo«, ki 
jo je napisala Ida Mlakar. V knjižnici Ra-
dlje so si otroci lahko ogledali tudi origi-
nalne ilustracije iz slikanice, saj je še do 
5. novembra na ogled razstava ilustracij 
akademske slikarke Kristine Krhin. Bibi 
in Gusti sta morala (morali) otrokom 
vedno znova obljubiti, da bo nasled-
nja praznična pravljica prav tako nekaj 
posebnega. Kako in po čem ju bomo 
takrat prepoznali in kako klicali, pa naj do 
decembra ostane pravljična skrivnost.

slavica potnik

Pokopališče na Remšniku
Gospodarski svet Župnijskega urada 
Remšnik je, v torek 25. 10. 2011 sklical 
sestanek na temo »Izvedba novih inves-
ticij in vzdrževanje pokopališč ». Sestan-
ka so se poleg  župana Alana Bukovnika 
udeležili tudi  podžupan Robert Potnik, 
občinski svetnik Ivan Konečnik, Boris 
Gašper občinski svetnik  ter predsed-
nik KS Remšnik.  Župan je poudaril, da 
bo Občinski svet na novembrski seji ob-
ravnaval 2. branje  Odloka o  spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o pokopališki 
in pogrebni dejavnosti ter urejanju 
pokopališč na območju Občine Radlje ob 
Dravi, in v primeru sprejetja, bo Režijski 
obrat Občine Radlje ob Dravi od 1.1. 
2012 prevzel upravljanje in vzdrževanje 
pokopališč v občini. Člani sveta so to 
odločitev pozdravili.

Oddajte svojo zgodbo!
Ker bi radi, da prav vsi sodelujemo pri ust-
varjanju tedenskih novičk Občine Radlje ob 
Dravi, vas vabimo, da nam najkasneje do 
ponedeljka do 12.00 ure pošljete na naslov 
novice@radlje.si vaše zgodbe in informacije, 
ki bi radi, da jih objavimo. Potrudili se bomo, 
da bomo upoštevali prav vse, kar pa zaradi 
ažurnosti obveščanja ne bomo utegnili obja-
viti, bomo dodali na naš FB profil in spletno 
stran Občine Radlje ob Dravi.


