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OBČINSKA
BLAGAJNA
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Od 1. januarja do 31. decembra
2015 je bilo na občinski blagajni
plačanih 3219 položnic (v skupnem
znesku 151.246,81 EUR), tako so
občani prihranili 6.373,62 EUR
(izračun 1,98 EUR (vir: http://
www.nlb.si/stroski-osebni-racun)
provizije pri plačilu na bančnem
okencu z izpolnjenim UPNobrazcem).
Vsem občankam in občanom
vsako sredo v mesecu omogočimo
gotovinsko
plačevanje
brez
provizije na občinski blagajni za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Občino Radlje ob Dravi;
Javni zavod ŠKTM;
Osnovno šolo Radlje ob Dravi;
Javno komunalno podjetje
Radlje ob Dravi, d. o. o.;
CATV Radlje – Vuhred, d. o. o.;
Elektro Celje Energetika, d. o. o.;
Stanovanjsko zadrugo Smreka,
z. o. o.;
Glasbeno šolo Radlje ob Dravi;
Krajevno skupnost Radlje ob
Dravi;
Prostovoljno gasilsko društvo
Radlje ob Dravi;
Javno podjetje Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje, d. o. o.

Od 1. januarja 2016 na občinski
blagajni ni več mogoče plačevati
položnic Centra za socialno delo
Radlje ob Dravi.
Veseli smo, da lahko tudi na takšen
način pripomoremo k zmanjšanju
stroškov vsakega gospodinjstva
Občina Radlje ob Dravi
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LAGUNA

V oktobru 2015 smo začeli
z
obratovanjem
novega
kanalizacijskega sistema s čistilno
napravo Radlje ob Dravi. Zaradi
tega se je spremenila tudi funkcija
Lagune, v katero so se stekale
fekalne in meteorne vode iz
Radelj. Tako smo konec leta 2015
na lokaciji Laguna Radlje izvedli
direktno povezavo dotočnega in
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odtočnega kanala za meteorne
vode. Odlaganje odpadnih voda
na tej lokaciji je tako STROGO
prepovedano. Občina Radlje ob
Dravi bo skupaj s podjetjem JP KIČ
Radlje, d. o. o, pristopila k sanaciji
tega območja.
Odpadna voda iz pretočnih
in nepretočnih greznic se bo
na čiščenje vozila na lokacijo

centralne
čistilne
naprave
Radlje ob Dravi. Za odvoze se
bo naredil plan možnih dovozov
do čistilne naprave. Odvoze bo
opravljalo JKP Radlje ob Dravi oz.
pooblaščen pogodbeni partner
podjetja.
Kontakt za odvoze:
Benjamin Škurnik, 051-436-430.
JP KIČ Radlje, d. o. o.

NAŠIH DVAJSET LET!

V mesecu, ki je zaključil preteklo
leto, je bilo veliko praznovanj.
Doživetja v dvajsetih letih uspehov
Tadeje Vulc so nepozabna in
zapisana v spomine. Tudi Mešani
pevski zbor Sv. Mihaela je z njo
praznoval svojih dvajset let.
Klopi naše farne cerkve so bile
polne na praznik Štefanov.
Praznovali smo skupaj z gosti, ki so
nas počastili s prisotnostjo, uživali
smo ob koncertu in prisluhnili
božičnim pesmicam, ki vselej
dajejo praznikom, ki jih imamo tako
radi, posebne občutke, zlasti vsem
verujočim, ki jim njihova vsebina
daje poseben čar in še kako radi
pomagajo pri petju.
Pevci MePz Sv. Mihaela smo
ponosni, da si lahko voščimo za
že dvajset let petja na koru naše
radeljske cerkve. Veseli nas, da nam
obiskovalci maš radi prisluhnejo ob
praznikih in prvih nedeljah. Skupaj z
našo Urško se trudimo in si želimo,
da nam bodo leta ubranega petja
tekla tudi v prihodnje. Lepo nam je
bilo tudi z »našo« Tadejo, z našimi
gosti Rusalkami in našo dolgoletno
spremljevalko zbora na klavirju –
Živo Horvat.

Veseli smo bili prisotnosti in toplih
besed našega župana mag. Alana
Bukovnika ter vseh priznanj za naše
dolgoletno prepevanje, podeljenih
iz rok ge. Cvetke Miklavc.
Pesem – le kaj je lahko še lepšega,
če jo prepevamo z veseljem, ob
praznovanjih in jo podarjamo
ljudem, ki nam radi prisluhnejo in
nas, pevce zbora, podpirajo skozi
leta. Tem gre posebna zahvala ob
naši dvajsetletnici, ko prebiramo
svoje uspehe in si jih želimo še več
v dobro in veselje vseh, ki prihajajo
v cerkev, kjer petje ob zvenu orgel

polni nedelje in praznike.
Z nami – pevci Sv. Mihaela, je tiho
praznoval tudi naš spoštovan g.
župnik Jože Gomboc, zaslužen je
za skupni začetek zbora in rojeno
idejo, ki je obrodila skupno
bogastvo, ki se mora kljub
malemu številu pevcev bogatiti
še naprej.
Nasvidenje na koncertu MePz
Sv. Mihaela prihodnje leto na
Štefanov dan.
Pevci MePz Sv. Mihaela z Urško
Zapisala: Antonija

Foto Anka

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL SLIKARJA ALOJZA ERJAVCA

Vljudno vabljeni
v četrtek,
4. februarja 2016, ob 18. uri
v Knjižnico Radlje na odprtje
razstave likovnih del slikarja
ALOJZA ERJAVCA.
Slikar Alojz Erjavc je dobro poznan v
našem okolju, prav tako pa širom po

Sloveniji, saj je član različnih likovnih
in kulturnih društev in dejaven kot
udeleženec in organizator likovnih
kolonij in likovnih srečanj. Je
samouk, ki je ostal zvest naravi in
predvsem realističnim odslikavam
njenih lepot.

Tudi na tokratni samostojni razstavi
bodo razstavljene slike, ki jih
slikar še ni razstavljal. Glavnina
del je naslikana namensko za
to razstavo. Slikar ostaja zvest
svojima najljubšima slikarskima
materialoma: oljnim in akrilnim

barvam ter motivom iz narave,
tihožitjem in portretom.
Na odprtju bomo prisluhnili
vsestranskemu glasbeniku Marjanu
Valentiju.
Razstava bo na ogled v odpiralnem
času knjižnice do 2. marca.

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.
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TEČAJ TEMELJNIH
POSTOPKOV OŽIVLJANJA
IN UPORABE AED

Krajevna skupnost Vuhred in Občina
Radlje ob Dravi v sodelovanju
s Koronarnim klubom Dravske
doline, Društvom upokojencev
Radlje in MDI »Drava« Radlje ob
Dravi vabita na tečaj temeljnih
postopkov oživljanja in uporabe
defibrilatorja.
Prva pomoč, pravočasno prepoznavanje nenadnega srčnega zastoja,
hitro ukrepanje, klic na pomoč na
112, zlasti pa izvajanje temeljnih
postopkov oživljanja in uporaba avtomatskega defibrilatorja (AED) so
lahko odločilnega pomena za bolnikovo preživetje.
Tudi pri nas smo s pomočjo Občine
Radlje in donatorjev zagotovili kar
nekaj defibrilatorjev, nazadnje na
Dobravi in v Vuhredu. Seveda pa je
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najprej nujno usposobiti morebitne
naključno prisotne ob kritičnem
dogodku za prilagojen način
uporabe.
Zaradi tega vabimo vse občanke
in občane občine Radlje, ki se
želijo usposobiti ali utrditi znanje
temeljnih postopkov oživljanja in
uporabe AED,
v sredo, 3. februarja 2016,
ob 17. uri v dvorano v Vuhred
na tečaj temeljnih postopkov
oživljanja in uporabe AED.

NOGOMETNI TURNIRJI
V ŠPORTNI HIŠI RADLJE

Januar in februar sta meseca,
ko nogometaši zelene poljane
zamenjajo z dvoranskim parketom.
V organizaciji ŠD Radlje sta bila
10.01. in 17.01.2016 organizirana
turnirja selekcij U – 13 in U – 15. Na
obeh turnirjih je sodelovalo preko
12 ekip iz devetih različnih klubov,
tudi gostje iz sosedne Avstrije.
Na obeh turnirjih sta se domači
ekipi NK Radlje uvrstili v finale, pri
U-13 je zmagovalec postala ekipa

Maribor Tabor, pri U – 15 pa ekipa
iz Dravograda. Turnirji se v športni
hiši Radlje nadaljujejo že to soboto
30.1.2016, ko se bo ob 9.uri pričel
članski futsal turnir!
V mesecu februarju pa bodo moči
pomerili med seboj še: 7.2.2016
selekcije U - 9, 14.2.2016 selekcije
U - 11 in 21.2.2016 še kadeti U 17.
Vljudno vabljeni vsi ljubitelji
nogometa.
NK Radlje

Tečaj je organiziran tako, da lahko
sleherni
udeleženec
aktivno
sodeluje v postopkih oživljanja.
Namenjen je vsem občankam
in občanom občine Radlje in je
brezplačen. Vljudno vabljeni!

4. MARTINČKOV VEČER

Kdaj: sreda, 3. februar, ob 19.00.
Kje: v Mladinskem centru Radlje.
4. Martinčkov večer – Chamonix,
Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB)
2015
Jani
Marn,
ultramaratonski
gorski tekač iz Vuzenice, nam bo
predstavil enega izmed najlepših
trail tekov na svetu – tek okoli gore
Mount Blanc. Doživetja in vtise je
zbral v obliki fotografij, ki jih je med
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več kot 36 urami nepretrganega
teka in hoje uspel posneti kar med
tekmovanjem. Na 170 kilometrov
dolgi poti, s skoraj 10.000 metri
vzponov in spustov, mu je uspelo
priti do cilja in uresničiti enega
izmed vrhuncev njegove trail
kariere. Vabljeni. Vstop prost.
Organizator:
Plezalni klub Martinček,
Mladinski center Radlje
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DRŽAVNA
DVORANSKA PRVAKINJA

V nedeljo, 24. januarja 2016, je v
Slovenski Bistrici potekalo Državno
dvoransko prvenstvo v atletiki v
starostni kategoriji U12, katerega
se je udeležila tudi naša atletinja
Lucija Potnik, ki si je v teku na 60 m
s časom 8.87 s pritekla 1. mesto in s
tem naslov DRŽAVNE DVORANSKE
PRVAKINJE za kategorijo pionirke
U12! Lucija je bila zelo dobra
tudi v skoku v daljino, kjer si je s
preskočenimi 398 cm priborila 5.
mesto.
Lep tekaški pozdrav,
Primož Miheu
Koroški atletski klub
Radlje ob Dravi
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NA TEKMOVANJU V ROBOTIKI TUDI TRI KOROŠKE EKIPE

Na Osnovni šoli Franja Malgaja
v Šentjurju pri Celju so v soboto,
23. januarja, potekale regijske
kvalifikacije skupine B v tekmovanju
iz robotike, ki se uradno imenuje
First Lego League (FLL) in ki jo v
Sloveniji organizira Zavod Super
Glavce.
Kvalifikacij skupine B se je udeležilo
15 ekip iz vzhodnega dela Slovenije,
od tega dve ekipi z OŠ Radlje ob
Dravi. Dosegli smo 2. in 4. mesto,
kar pomeni neposredno uvrstitev
v finale, ki bo 5. marca v Radljah
ob Dravi. Dve najboljši ekipi s tega

tekmovanja bosta odšli ena na
tekmovanje ekip z vsega sveta v
ZDA konec aprila letos, druga pa se
bo udeležila odprtega evropskega
prvenstva v Španiji v začetku maja.
Tekmovanje je sestavljeno iz štirih
delov. V prvem, robotskem delu,
morajo učenci sami sestaviti in
programirati robota iz lego kock
tako, da ta opravi določene naloge. V
drugem delu tekmovanja mora ekipa
zelo natančno predstaviti tehnične
lastnosti robota in pojasniti, kako so
ga programirali. Tretji, projektni del,
je zastavljen zelo odprto. Učenci si

izberejo poljuben problem, raziščejo
obstoječe rešitve in na podlagi
dognanj izdelajo inovativno rešitev,
ki izboljša vsakdanje življenje.
Ključno pri projektu je, da svojo idejo
tudi uspešno prodajo. Zadnji, četrti
del tekmovanja, obsega vrednote,
kjer je poudarek predvsem na
sodelovanju in ekipnem delu.
Tema letošnje FLL, v kateri v 80
državah po vsem svetu sodeluje
okoli 290.000 otrok, starih od 9
do 16 let, so „Poti smeti“. V okviru
priprave na tekmovanje so tako
mladi tokrat razmišljali o smeteh

in odpadkih ter ravnanju z njimi.
Ekipa GoLegoGo, ki jo obiskujejo
učenci 4. in 5. razreda je razmišljala
o tem, kako v domačem okolju
ravnati z medicinskimi odpadki.
Ekipa RoboCarji, ki na tekmovanju
sodeluje že drugo leto pa tokrat
raziskujejo
načine
vnovične
uporabe odsluženih hladilnikov.
Obe ekipi z radeljske osnovne
šole vodita učitelja Vera Ledinek
in Boštjan Ledinek, pri čemer jima
pomagajo še Tatjana Ditinger,
Barbara Planinšič, Anita Pinter in
Simona Ternik.
Osnovna šola Radlje ob Dravi

