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NEJC PEČNIK MED MLADIMI NOGOMETAŠI NK RADLJE
V četrtek, 7.1.2016, je v
organizaciji
ŠD
Radlje
v
Športni hiši Radlje potekala
zaključna
prireditev
ob
zaključku tradicionalne prodaje
koledarjev NK Radlje. Člani

novega upravnega odbora ŠD
Radlje, ki so letos tudi aktivno
sodelovali pri prodaji koledarjev
so organizirali srečanje s
članom slovenske nogometne
reprezentance Nejc Pečnikom.

Preko 150 zbranih v športni
hiši Radlje je najprej pozdravil
novi predsednik ŠD Radlje Jože
Vertovšek in z vzpodbudnimi
besedami opisal prvih 40
dni delovanja novega UO ŠD
Radlje. Mladi nogometaši so v
kratkem prikazu demonstrirali
trening, nato pa je sledil težko
pričakovan trenutek, ko je
moderator prireditve Tomaž
Kumer k mikrofonu povabil
Nejca Pečnika, ki je v kratki
predstavitvi povedal zbranim,
da
svojo
profesionalno
nogometno pot, nadaljuje v 1.
ligi na Japonskem.
Nejc Pečnik je nato skupaj s
predsednikom Vertovškom podelil nagrade; majice in drese
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najboljšim prodajalcem - mladim nogometašem, članom NŠ
Radlje ob Dravi. In najuspešnejši pri prodaji so bili:
Urban Kresnik, Alen Hedl, Matic
Grubelnik, Gaber Helbl, Nik
Ternik, Vid Gros, Urban Kumer,
Tian Marzel, Luka in Nikola Štih,
Tilen in Domen Podlesnik, Jan
Regoršek in Anže Strušnik.
Po podelitvi je Nejc mladim
nogometašem podelil še avtograme, se z njimi fotografiral
in nato nadaljeval druženje s
člani UO ŠD Radlje, ki so mu
razkazali klubske prostore NK
Radlje.
NK Radlje

TRADICIONALNI NOČNI
POHOD ŠD VAS

Člani ŠD Vas smo v soboto,
2. januarja 2016, organizirali
in izvedli tradicionalni nočni
pohod. Tudi tokrat je bila
udeležba zelo dobra, saj se
je pohoda udeležilo kar 52
pohodnikov. V pravem zimskem
vremenu in temperaturah
je pohodnike najprej ogrela
pot navkreber, od Vasi do
»Bajsovega vrha«, med hojo
pa seveda še tudi »prva pomoč
iz prisrčnic«. Romantika v
temi se je nadaljevala tudi po
spustu do okrepčila k družini
Suzane in Srečka Pajtler, ki
sta ponudila gostoljubje ob

krajšem počitku.
Klepet, druženje, rekreacija,
sveži zrak … vse to je pohodnike
spremljalo do njihovega cilja,
ki je bil v Okrepčevalnici
Erjavc, kjer je več kot prijala
topla enolončnica. Vodja
pohodniške sekcije ŠD Vas,
Miran Osojnik, je tudi izmeril
prehojeno razdaljo, znašala
je nekaj manj kot 12 km.
Pohodniki ŠD Vas so druženje
nadaljevali ob klepetu še pozno
v noč in si snidenje obljubili na
naslednjem pohodu, ki bo 8.
februarja.
Predsednik ŠD Vas
Kumer Tomaž
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Dedek Mraz je obdaril preko
300 otrok, v mesecu decembru
pa smo lahko družinam
pomagali tudi s paketi hrane,
boni za prehrano...
Hvala še enkrat posameznikom,
družinam in podjetjem, ki ste
se nesebično odzvali našemu
povabilu k sodelovanju. Zaradi
vas, je bil decembrski dan za
otroke, družine in nas nekaj
posebnega.
Hvala tudi vsem podjetjem,
ki so se odločila, da namesto
poslovnih
daril
namenijo

sredstva nam. Obljubljamo
vam, da bomo tudi letošnje leto
zavihali rokave.
Več informacij si lahko ogledate
na naši spletni strani
(http://www.csd radljeobdravi.
si/).

Avtor slike: Silvo Salčnik Sax

OD PROJEKTA PVSP
DO DOŽIVLJAJSKOPUSTOLOVSKEGA PARKA

»Užitek je srečati pogled
tistega, kateremu si
pred kratkim storil kaj
dobrega.« Jean de La
Bruyère

Ana Kukovič
CSD Radlje ob Dravi

SLOVO STAREGA LETA V DOMU HMELINA
Zahvaljujemo se jim za
njihov čas in pripravljenost,
da so ta dan v naši družbi.
Ob kulturnem in zabavnem
programu ter ob praznično
pogrnjenih mizah, dobri hrani,
vinu Steyer in plesu smo se
skupaj s stanovalci poslovili
od starega leta. Veseli, da smo

Tako kot vsako leto, smo tudi
letos organizirali pohod na
KAPUNAR. Zbrali smo se v
soboto, 2. januarja 2016, ob
9. uri v centru Remšnika in
se od tam podali na pot. Pot
nas je vodila po asfaltni cesti
proti kmetiji Helbink in nato
po makadamu do Sv. Urbana,
tam smo imeli krajši premor,
okrepčali smo se pri kmetiji
Buznik, nato nas je pot vodila
do Kapunarja, kjer so nas v
domu pričakali radioamaterji,
okrepčali so nas s toplim čajem.
Pohoda se je udeležilo okoli
15 pohodnikov, prav lepo smo
se imeli na svežem zimskem
zraku.

drug ob drugem tudi v teh
prazničnih dneh. Nasmehi na
obrazih in odsev svečk v naših
očeh so povedali več kot tisoč
besed.
Vendar pa praznovanje mine
in čakajo nas nove ideje in
novi projekti, ki jim sledimo s
polnimi jadri.

VABILO
3
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Poslovili smo se od starega in
polni novih idej in optimizma
vstopili v novo leto. Slovo
starega leta smo preživeli
skupaj s stanovalci, se družili
ob slavnostni večerji ter
ob ansamblu Stil 5, ki nas
razveseljuje in s svojimi ritmi
razvaja že tretje leto zapored.

TRADICIONALNI NOVOLETNI
POHOD NA KAPUNAR

KULTURNO DRUŠTVO REMŠNIK

OBDARILI SMO OKROG 300 OTROK
CSD Radlje ob Dravi je svoje
projekte, ki smo si jih zadali v letu
2015, zaključil z obdarovanjem
otrok. Ta projekt je za nas
posebnega pomena, saj se nanj
pripravljamo veliko časa in kar
je najpomembneje, je, da je
vanj vključenih veliko otrok in
družin. Znova smo dokazali, da
kadar stopimo skupaj, lahko
dosežemo velike stvari. Brez vas
vseh nam tega dne ne bi uspelo
izpeljati. Vsak izmed vas je dodal
kamenček k mozaiku in nastal je
popoln, z nasmehom obdan dan.
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Želimo si, da boste tudi
v prihodnje veter v
naših jadrih ter z nami
oblikovali leto 2016.

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

Kaj imata skupnega projekt
PVSP in doživljajsko-pustolovski
park? Še eno uspešno
podjetniško zgodbo, ki jo piše
udeleženec programa PVSP,
Primož Tertinek. Primož v
okviru Primoževe šole doživetij
- Nitro Kope na Kopah, v Radljah
ob Dravi in v Ribnici na Pohorju
postavlja in vodi doživljajskopustolovske parke. Verjetno ste
enega že opazili pri Vodnem
parku Radlje? V teh parkih
organizira teambuildinge po
zaščitenem programu Outdoor
Experience® ter poletne šole in
tabore.
Podjetniške
spodbude, ki

jih izvaja RRA Koroška v
sodelovanju z Občino Radlje,
omogočajo
ustanavljanje
podjetij in ustvarjanje novih
delovnih mest. Ena izmed
takšnih spodbud je tudi projekt
PVSP za problemsko območje,
ki ponuja 4 mesečno zaposlitev
in podjetniško usposabljanje
vsem brezposelnim osebam na
tem območju.
Imate tudi sami idejo, ki bi jo
želeli realizirati? Ne odlašajte!
Kontaktirajte RRA Koroška na
059 085 190 ali obiščite spletno
stran www.rra-koroska.si.
RRA Koroška d.o.o.

Pri uporabi računalnika se starši
velikokrat sprašujemo, kje so
meje, prav tako se sprašujemo,
kdo uči koga; otroci v znanju
prehitevajo odrasle, hkrati
pa, bolj kot kadarkoli, otroci
potrebujejo postavljene meje.
Starši pogosto otroku (preveč)
zaupamo in se včasih ne
zavedamo, kaj otroci počnejo
za računalnikom ter koliko
časa preživijo na spletu. Ko
se zavemo, da otrok preživi
preveč časa za računalnikom in
želimo spremeniti to navado,
lahko starši naletimo na težave,
kot so nemoč, neznanje,
pomanjkanje izkušenj …
V ta namen CSD Radlje ob
Dravi in MMKC organizirata
predavanje, ki bo 21. 1. 2016
ob 17. uri v prostorih MMKC
Radlje ob Dravi.
Dotaknili se bomo tem, na
katere starši redkeje pomislimo:
kaj lahko in kaj sploh znamo

storiti, da naš otrok ne
bo postal žrtev spletnega
nasilja; kako preprosto in
varno uporabljati internet;
zakaj ne objaviti vseh svojih
fotografij; kaj je to spletno
nasilje; kakšne so nevarnosti
zasvojenosti z elektronskimi
komunikacijami in posledice
tega; kako ukrepati ob zaznavi
neprimernih vsebin in nasilja
na internetu in kaj lahko
pričakujemo od organov
pregona, ki le-to zaznajo.
Predaval bo kriminalistični
inšpektor Iztok Šimek.
Vljudno vabljeni v četrtek, 21.
1. 2016, ob 17. uri (v prostore
Marenberškega mladinskega
kulturnega centra Radlje ob
Dravi). Vstop prost.
Organizator:
CSD Radlje ob Dravi in MMKC.

2017
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PLAN VZDRŽEVANJA CEST V OBČINI RADLJE OB DRAVI
ZA OBDOBJE 2015–2018
V spodnjih tabelah so razporedi
rekonstrukcij, vzdrževanja in
sanacij cest v Občini Radlje ob
Dravi. V letih od 2016 do 2018
bodo dela na cestah potekala
v skladu s planom, v kolikor

bodo vsa potrebna zemljišča
prenesena neodplačno s
strani lastnikov na občino.
Kjer se lastniki zemljišč ne
bodo strinjali z neodplačnim
prenosom lastništva, se cesta

izvzame iz plana in uredi
v prihodnje, ko bodo vsa
lastništva prenesena.
Občina Radlje ob Dravi
bo
lastnike
pozvala
k
neodplačnemu prenosu dela

2015
ŠIFRA
CESTE
347082

IME CESTE
Remšnik-MP-Kolež. most-Lakoše

L-ODSEKA
KM
12,229

LOKACIJA
INVESTICIJE
Lakoše-Planinšič

ŠIFRA
CESTE

zemljišč, po katerem poteka
cesta. Po podpisu predpogodb
o
neodplačnem
prenosu
zemljišč, bo občina naročila
odmero ceste ter pristopila
k ureditvi zemljiškoknjižnega
stanja.

L-ODSEKA
KM

LETO
IZVEDBE

OPOMBA

3,7

2015/2016

3. OBROČ,
v izdelavi je
projektna
dokumentacija.
V letu 2016
se predvideva
pričetek del.

347151

R704-Gregel-Cigajnar Vuhred

12,257

Gregel-Ladinek-igrišče

0,9

2015

346311

Samostanska ulica

0,982

Samostanska ul.-samostan

0,7

2015/2016

846661

Čavk-Peruš

kmetija Kramljak

0,1

2015

347051

Zgornja Vižinga-Mori-Občina Muta

3,808

Bildoner-Murn

1,3

2015

846021

G1-Kreuh

0,428

G1-Martini-Kreuh

0,43

2015

846631

Stramec-Razbornik

Repnik-Pečnik-Založnik

0,15

2015

L-ODSEKA
KM

LOKACIJA
INVESTICIJE

L-ODSEKA
KM

LETO
IZVEDBE

OPOMBA

347101

G1-Grajf-Napečnik-Žohar-R434

9,431

Gauger-Koležnik D.

1,7

2017

2. OBROČ

846211

Helbl-Levanič-Vogrin

0,835

skozi naselje Dobrava

0,935

2017

skupaj s kanalizacijo

846391

GD-Golob-Torber-Vogrin

0,735

Golob-Torber

0,5

2017

846461

Potočnik-odcep vrtec

0,179

Potočnik-odcep vrtec

0,179

2017

NL

846081

Dajčman-Kajžer

Podrzavnik Mirko

0,1

2017

NL

846081

Dajčman-Kajžar

1,785

Dajčman-Kajžar

1,2

2017

NL

846101

Koležnik-Korankova žaga

2,446

Koležnik most-Berdnik

1,2

2017

NL

846141

Prelank-Šantl

1,325

Prelank-Otič

0,6

2017

L-ODSEKA
KM

LETO
IZVEDBE

NL

2018

skupaj s
kanalizacijo

2016
ŠIFRA
CESTE

IME CESTE

ŠIFRA
CESTE

IME CESTE

L-ODSEKA
KM

LOKACIJA
INVESTICIJE

OPOMBA

347121

Lampreht-lovska koča-Anton

7,404

Lampreht-Bund. jarek

0,4

2018

4. OBROČ

846071

Remšnik-Divjak

3,066

Remšnik-lov. koča

0,7

2018

3. OBROČ

846121

G1-Hudej-Podrz.-Snežič-Tumpl

1,828

Hudej-Snežič-Prater

0,6

2018

NL

347091

Sp. Vižinga-Dajčman-Bajs

0,6

Virtič-Ladinek

0,6

2018

846271

Vas-Kozjak

0,4

Kozjekov most-odcep Vran

0,4

2018

846361

Novak-Strmšnik

0,858

Gašper-Kolar

0,6

2018

347141

Anton-Čavk-R3

Kanop Robert

0,4

2018

846661

Čavk-Peruš

Švajger Dragica

0,1

2018

846661

Čavk-Peruš

5,932

Čavk-Peruš-Kramljak

1,9

2018

846671

G1-Sušek

4,481

Sušek-Pažek

2,5

2018

NL

po kategorizaciji, NL

NL
NL
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IME CESTE

L-ODSEKA
KM

LOKACIJA
INVESTICIJE

L-ODSEKA
KM

LETO
IZVEDBE

274062

Sp. Verber-Juntar-MP Radelj

9,869

Pernat ravna-Juntar

2,2

2016

346221

Lackova ulica

0,122

Lackova ulica

0,122

2016

846301

Zadružni dom-Kralj-Pečoler

0,55

Zadružni dom-Pečoler

0,2

2016

346122

Pod Perkolico

0,478

Ul. Pod Perkolico-Sapač

0,2

2016

347041

Župank-Ižek-Pavli

kmetija Ižek

0,1

2016

846011

Radeljski jarek-Razdevšek

1,246

Radeljski jarek-Razdevšek

0,8

2016

846641

Tišler-Grajf

6,584

Smečnikov mlin-Kepec

2,8

2016

NL

846611

Sveti Trije Kralji

2,761

Sitar

2,6

2016

NL

LEGENDA
1-4 OBROČ, rekonstrukcija cestišča + preplastitev

protiprašne zaščite

rekonstrukcija cestišča in preplastitev

nadstandardno vzdrževanje,
priprava za preplastitev

NL – še neurejeno lastništvo

TEŽAVE NA ČRPALIŠČIH

OPOMBA

1. OBROČ

NL

NL

Javno podjetje Kanalizacija
in čistilna naprava Radlje,
d. o. o., je 30. oktobra
2015 v upravljanje prevzelo
novozgrajeno
centralno

čistilno napravo in ves
kanalizacijski sistem s črpališči
in zadrževalniki odpadne
vode. S tem smo prevzeli tudi
odgovornost za delovanje
sistema.
Izvajanje del na čistilni napravi
in kanalizaciji pa je v domeni
Javnega komunalnega podjetja
Radlje ob Dravi, d. o. o., ki ima
s samim izvajanjem izjemno
velike težave. V zadnjem času
so se na nekaterih odsekih
začeli pojavljati problemi,
ki v obdobju poizkusnega
obratovanja niso bili zaznani v
večji meri. Začela so se mašiti
sita na vtoku odpadne vode
v črpališča in rešetke pred

črpalkami. Težave so se začele
stopnjevati, ko smo v sistem
priključili vzhodni del Radelj. Kot
se na slikah vidi (glej prilogo), so
težave nastale predvsem zaradi
neodgovornega metanja stvari v
kanalizacijo s strani uporabnikov.
Razne tkanine se oprijemajo
na sito pred črpalko in vode
ne spustijo naprej, kar pa gre
naprej, pa se zdrži v kanalizaciji
oz. jaških. Tako smo imeli
zamašen kanal pred Ehartovim
potokom in imeli smo iztekanje
iz jaška v potok. Prav tako je bil
zamašen jašek pred črpališčem
9 in črpališčem 10. Posledica
je bilo iztekanje fekalne vode v
potok in naravo. Na situ pred

črpalko na črpališču 11 smo,
presenetljivo, odstranili celo
žogo, ki se je znašla v kanalu.
Na črpališču 2a v Radljah ob
Dravi se zgodi, da moramo celo
dvakrat tedensko čistiti črpalko
in sito. Takšnih posegov je
veliko preveč in vprašanje
je, kaj se bo zgodilo s stroški
odvajanja odpadne vode, ko
bomo naredili obračun vseh
stroškov ob koncu leta.
Uporabnike kanalizacijskega
sistema naprošamo, da so
previdni pri odmetavanju stvari
v kanalizacijo in nam prihranijo
posege v sama črpališča in
zadrževalnike.
JP KIČ Radlje, d. o. o.

