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KOMEMORACIJA

ZGODOVINSKA GASILSKA ZBIRKA

JAVNI RAZPIS 
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Radlje ob Dravi (http://
www.obcina-radlje.si/) objavljen javni razpis za dodelitev pomoči 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Radlje ob Dravi za leto 2015.

Rok za oddajo vlog je 18. 11. 2015. 
Občina Radlje ob Dravi

VABILO 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Radlje ob 
Dravi vabi v četrtek, 12. novembra, ob 18.00 v prostore MMKC Radlje 
na predavanje: 

Kako pripraviti prireditev?
Na predavanju bodo predstavljene zvrsti prireditev in praktični 
napotki, kako najboljše pripraviti prireditev. Predavanje je namenjeno 
društvom, ki organizirajo različne dogodke.  Udeležba je brezplačna.
  
Prijave in vprašanja na temo predavanja sprejemamo do 9. novembra 
2015 na e-pošto: oi.radlje.ob.dravi@jskd.si. 
        

Cvetka Miklavc, koordinatorica 

V spomin na vse padle žrtve vojne je v petek, 30. oktobra 2015, v 
dvorani Mladinskega kulturnega centra s Hotelom Radlje potekala 
komemoracija. Slavnostni govornik je bil župan mag. Alan Bukovnik. Za 
kulturni program je poskrbel Maroš Košir Novak na kitari, pod vodstvom 
Mateja Švaba iz Glasbene šole Radlje ob Dravi. 

Župan mag. Alan Bukovnik in podžupan Robert Potnik sta že dopoldan 
položila 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

Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi je v okviru selitve na novo 
lokacijo uredilo tudi zgodovinsko gasilsko zbirko, ki se nahaja v bivšem 
»Sokolskem domu« na Pohorski cesti v Radljah ob Dravi. Urednik 
zgodovinske zbirke je član Prostovoljnega gasilskega društva, tov. Borislav 
Mihelič. Zgodovinska zbirka je na ogled vsak četrtek med 17. in 19. uro 
oz. po predhodnem dogovoru na GSM: 051-479-910. Vabljeni k ogledu 
zbirke.

PGD Radlje ob Dravi

NOČ ČAROVNIC NA DOBRAVI
V petek, 30. oktobra 2015, smo v Vaškem 
domu na Dobravi pripravili noč čarovnic. 
Veseli smo bili vseh obiskovalcev, najbolj 
pa seveda maškar. Obiskale so nas buče, 
čarovnice in netopirji. S poslikavo obrazov 
smo obiskovalcem nadeli grozen videz, 
ravno pravšen za noč čarovnic. Naše 
lačne želodčke smo napolnili z okusnimi 
čarovniškimi prigrizki, za konec pa smo 
uživali še v čarovniškem kinu. Ta večer je 
bil grozovito lep in zabaven. Priznati pa 
moramo, da nas je v tej posebni noči, ko 
se v temi zbirajo čarovnice, bilo strah le 
odhoda domov.

KŠTD Dobrava

Muzej PGD Radlje



RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE 
Občina Radlje ob Dravi se je pred časom odločila, da bo svojim občankam in občanom ponudila možnost pri 
ureditvi odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih, na katerih ne bo javnega kanalizacijskega omrežja, 
in sicer z rastlinskimi čistilnimi napravami (RČN). 
Izbrali so šest lokacij za postavitev testnih rastlinskih čistilnih naprav, kjer so se z lastniki dogovorili, da bodo 
skupaj spremljali enoletno delovanje in nato predstavili rezultate. 

Gre za sistem, ki je sestavljen iz enega ali več zaporednih bazenov, izoliranih s folijo in napolnjenih s 
substratom, kjer se voda z namenom preprečevanja smradu in razvoja neželenih insektov gravitacijsko pretaka 

podpovršinsko. Ti sistemi ponujajo možnost ponovne 
uporabe vode, povečujejo biodiverziteto ter, za prihodnost 
zelo pomembno – ohranjajo naravni videz okolja.

Izvajalec za izgradnjo rastlinske in čistilne naprave, Javno 
podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d. o. o., je 
v juliju in avgustu zgradil prvo testno RČN na Št. Janžu pri 
Radljah, pri Maksu Terniku za 25 PE (oseb), v septembru je 
bila na Remšniku pri Borisu Gašperju zgrajena druga RČN 
za 6 PE. Trenutno pa sta v izgradnji še tretja in četrta, in 
sicer na Sv. Antonu na Pohorju pri Jožeku Švajgerju za 6 PE 
in v Radljah ob Dravi pri Rudiju Tacerju za 5  PE. 

JP KIČ Radlje, d. o. o.

KULTURNO 
DRUŠTVO 
RADLJE VABI 
NA GLEDALIŠKI 
ABONMA 
2015/2016
VPIS ABONMAJEV
- ZA STARE ABONENTE: 

9. in 10. november od 16. do 
18. ure v avli Kulturnega doma 
Radlje,

- ZA NOVE ABONENTE: 
11. november od 16. do 18. 
ure v avli Kulturnega doma 
Radlje,

- od 13. novembra dalje pa v 
Trgovini točenih parfumov 
Uran, Koroška cesta 4, Radlje 
ob Dravi.

Redna prodaja: eno uro pred 
posamezno predstavo na 
blagajni Kulturnega doma 
Radlje.

 INFORMACIJE:
070 874 746 – Ivanka, 
040 741 242 – Petra
tajnistvo@kdradlje.si

PROGRAM ABONMAJA:
NEDELJA, 29. 11. 2015,  
OB 18. URI
MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO 
Z VENERE
Komedija / Špas teater, Bastard 
produkcija, d. o. o. / Denis Avdič

SOBOTA, 29. 12. 2015,  
OB 18. URI
DOKLER NAJU SEKS NE LOČI
Komedija / SLG Celje

JANUAR 2016
SLOVENSKA LITARATURA OD A 
DO Ž
Komedija / Špas teater /  
Lado Bizovičar

SOBOTA, 20. 2. 2016,  
OB 18. URI
ZBOGOM, MUCA
Komedija / Reporter Milan

* Pridržujemo si pravico 
do sprememb v programu 
abonmaja.

KD Radlje ob Dravi 

MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJE

RČN Remšnik

Aglaje smo se udeležile mednarodnega zborovskega tekmovanja PRAGA 
CANTAT 2015, ki je potekalo od 29. 10. 2015 do 1. 11. 2015. V petek smo 
imele prvi tekmovalni nastop (v ženski kategoriji), na katerem smo zmagale, 
ter prišle med 7 najboljših zborov na tekmovanju. Tako smo se uvrstile na 
Grand Prix tekmovanja, ki je potekal v soboto. Na obeh nastopih smo dale 
na oder vso energijo in se potrudile po naših najboljših močeh. Domov smo 
se vrnile bogatejše za 3 pokale in z nepozabno izkušnjo. Prejele smo nagrado 
za najboljši zbor v ženski kategoriji, nagrado za najboljšo izvedbo obvezne 
skladbe ter nagrado za najboljšo zborovodjo. Iskrena hvala vsem za podporo.

Vaše Aglaje


