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STAROSTI PRIJAZNA OBČINA RADLJE OB DRAVI
DRUŽINSKA OSKRBA STAREJŠEGA SVOJCA
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Spoštovane občanke 
in občani!
Vljudno vas vabimo na tečaj 
Družinska oskrbe starejšega 
svojca, ki bo potekal v 
Mladinskem kulturnem centru 
(bivši hotel Radlje). Izvajalec 
tečaja bo Inštitut Antona 

Trstenjaka za gerontologijo 
in medgeneracijsko sožitje. 
Tečaj je namenjen svojcem ali 
družinskim skrbnikom starejših 
onemoglih ljudi. 
Tečaj se bo začel v četrtek, 31. 
marca 2016, ob 17. uri in bo 
potekal vsak četrtek, 9 tednov 
zaporedoma. 

Prijave zbira Medgeneracijski 
center Dravske doline v 
prostorih Mladinskega 
kulturnega centra, kjer imajo 
za vas pripravljene prijavnice. 
Prijavnice pa so dostopne 
tudi na spletni strani Občine 
Radlje ob Dravi, kjer jih 
lahko snamete in dostavite 

Medgeneracijskemu centru 
Radlje ob Dravi (Mariborska 
cesta 8 – kletna etaža). Prav tako 
na spletni strani Občine Radlje 
ob Dravi najdete zgibanko 
Družinska oskrba starejšega 
svojca. 

Občina Radlje ob Dravi

JAVNA KANALIZACIJA
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Spoštovane občanke in 
spoštovani občani!
V naseljih, kjer je zgrajena 
javna kanalizacija, ki pa se ni 
zaključevala s čistilno napravo, 
je obvezna priključitev na javno 
kanalizacijo preko triprekatne 
pretočne greznice. 
V mesecu decembru 2015 je 
začela obratovati Centralna 
čistilna naprava Radlje ob 
Dravi, na katero so priključeni 
objekti iz dela naselja Radlje ob 
Dravi in iz dela naselja Vuhred. 
Po izgradnji in zagonu čistilne 
naprave so lastniki objektov 
dolžni greznice opustiti v roku 
šestih mesecev po prejetem 
obvestilu s strani Občine Radlje 
ob Dravi. 
Opuščanje greznic vpliva na 
javno kanalizacijo in odtok 
odpadnih vod, zato ni v celoti 
prepuščeno lastnikom greznic. 
Za opustitev sicer ni treba 
pridobiti soglasja upravljavca 
kanalizacije, je pa treba 
upoštevati določena navodila:
• Preurediti je treba 

obstoječo hišno 
kanalizacijo. Spojiti je 
treba kanalizacijsko cev, 

ki dovaja odpadne vode v 
greznico, ter kanalizacijsko 
cev, ki odvaja odpadno 
vodo iz greznice v javno 
kanalizacijo.

• Pomembno je, da se 
preveri stanje kanala od 
mesta opuščene greznice 
do priključka na javni 
kanal. Ta odsek mora biti 
nepoškodovan, gladek, 
imeti mora zadosten profil, 
vzdolžni padec in primerno 
zidarsko obdelane jaške. V 
kolikor naštete zahteve niso 
izpolnjene, priporočamo 
strankam, da ta odsek 
svojega priključnega kanala 
sanirajo ali zamenjajo z 
novim.

• Minimalna dimenzija cevi 
hišnega priključka je f 160 
mm. Vzdolžni padec kanala 
mora biti najmanj 1 % 
(1 cm višinske razlike na 
100 cm cevi v smeri toka 
vode) ali več. Manjši lomi 
(do 30°) se lahko izvedejo 
s koleni, večji pa obvezno 
z ustreznim individualnim 
revizijskim jaškom. Premer 
jaškov naj bo vsaj D = 60 
cm. Najbolj primerni so 

PE jaški, lahko pa so tudi 
betonski. Pri betonskem 
jašku mora biti na dnu 
ustrezno obdelana mulda. 
Pokrov jaška (LTŽ ali 
betonski) naj bo vedno 
dostopen.

Možna uporaba objektov 
greznic po opustitvi in 
preureditvi hišne kanalizacije:
Greznice, ki so razporejene 
po celotnem omrežju, 
predstavljajo znaten volumen, 
zato jih  je moč uporabiti 
kot zadrževalne bazene za 
padavinsko vodo. Opažamo 
namreč, da ob vse gostejši 
zazidavi mestnih območij in 
vse močnejših nalivih količine 
padavinskih vod naraščajo 
in da obstoječa kanalizacija 
marsikje ni več sposobna 
odvesti vseh meteornih vod. 
Zato občasno prihaja tudi do 
vdora vode iz kanalizacije v 
kletne prostore stanovanjskih 
objektov ali do razlivanja 
po ulicah. S preureditvijo 
greznic v zadrževalne bazene 
za padavinske vode se 
padavinska voda deloma 
zadrži, višek vode pa odteka 

naprej v kanalizacijski sistem.
Na mestih, kjer geološka 
sestava tal to omogoča, je 
možno greznice preurediti 
v ponikovalnice meteornih 
vod. S tem  poleg zadrževanja 
dosežemo tudi to, da se 
meteorne vode deloma 
izločijo iz kanalizacije. 
Poleg koristi, ki jih prinese 
zadrževanje padavinske vode, 
dosežemo še zmanjšanje 
količine vode, ki odteče po 
kanalizacijskem sistemu, kar  
vpliva na zmanjšanje stroškov 
čiščenja na čistilnih napravah. 
Možna pa je tudi preureditev 
greznic v zbiralnike za 
deževnico, s katero je potem 
možno zalivati vrtove, 
zelenice, prati avtomobile. 
Treba jo je izprazniti, očistiti, 
dezinficirati in po potrebi 
obdelati (zatesniti) notranje 
stene. S tem dosežemo 
zmanjšanje porabe pitne vode 
ter znižanje stroškov odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda v 
gospodinjstvu.

JP KIČ Radlje, d. o. o.
JKP Radlje ob Dravi, d. o. o.
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ZBOR 
OBČANOV OGLED STARIH PUSTNIH FILMOV

SREČANJE OB 
MATERINSKEM 
DNEVU

TEKMOVANJE V ŠPORTNEM PLEZANJU
VZHODNA LIGA

HERMAN LISJAK V DVORCU RADLJE

Na podlagi 74. člena Statuta Občine 
Radlje ob Dravi (MUV št. 25/06 

in20/2015) vas ŽUPAN Občine Radlje 
ob Dravi, na pobudo sveta Krajevne 

skupnosti Vuhred,

VABI NA 
ZBOR OBČANOVKRAJEVNE 

SKUPNOSTI VUHRED, 

ki bo v sredo, 6. aprila 2016, 
ob 19. uri 

v večnamenski dvorani 
v Vuhredu.

Predlog dnevnega reda 
zbora občanov: 

Nadaljnji status vlečnice Bela 
snežinka v Vuhredu.
VLJUDNO VABLJENI!

Občina Radlje ob Dravi 
in KS Vuhred

Turistično društvo Vuhred VABI 
vse zainteresirane na ogled 
STARIH PUSTNIH filmov, ki jih 
bomo predvajali v soboto, 2. 
aprila 2016, ob 19. uri v našem 
domu.
Res vabimo vse, posebej pa še 
tiste, ki ste sodelovali v naših 
POVORKAH in ohranjali stare 
ljudske običaje. Spomnili se 

V soboto, 12. marca 2016, 
smo se v prostorih mladin-
skem doma na Sp. Vižingi 
zbrale ženske in dekleta na 
6. tradicionalnem srečanju, 
ki ga v mesecu marcu orga-
nizira K-TD Havaji. Otroci so 
nam polepšali večer z recitali, 
povedali so nekaj pesmic o 
mamah in zaigrali. Za prijetno 
vzdušje so poskrbeli gostje s 
Kaple, ljudske pevke Šajke iz 
Vuhreda in člani harmonikar-
skega orkestra Vučič. Vesele 
smo bile tudi, da nas je obis-
kal župan občine Radlje ob 
Dravi, gospod Alan Bukovnik. 
Zato naj bodo te zadnje vrsti-
ce namenjene v zahvalo vsem 
nastopajočim in vsem, ki ste 
pripomogli, da smo lahko sku-
paj preživeli ta čudoviti večer.

K-TD Havaji

L e t o s 
smo že 
šesto leto 
z a p o r e d 
organizirali 

tekmovanje v športnem 
plezanju, namenjeno mlajšim 
kategorijam, imenovano 
Vzhodna liga. Tekmovanje je 
potekalo v soboto, 12. marca 
2016, od 9.00 do 17.00 v 
Športni hiši Radlje, udeležilo 
pa se ga je 242 tekmovalcev iz 
25 društev vzhodne polovice 
Slovenije.Gre za eno izmed 
največjih športnih prireditev 
za otroke v Občini Radlje ob 
Dravi. 
Organizacijsko je bilo izbranih 
zgolj pet plezalnih klubov iz 
vzhodnega dela Slovenije in 
Martinčki smo že šesto leto 
med njimi. 
Cilj prvenstva je približati 

V Cel-
ju že 
d o b r i h 
dvajset 
let de-

luje Otroški muzej Hermanov 
brlog pod okriljem Muzeja 
novejše zgodovine Celje. Njih-
ova maskota je Herman Lisjak, 
ki spremlja otroke po muzeju, 
kdaj pa kdaj pa se tudi odpravi 
na potep. Tokrat ga je zamika-
lo povabilo radovednega Pop-
ka iz Koroškega pokrajinskega 
muzeja in odločil se je, da bo 

bomo prvih PUSTNIH povork 
od 1969 leta naprej, ko smo 
začeli tradicionalno PUSTO-
VANJE.
Želimo, da se po predvajanju 
filmov malo ustavimo in obuja-
mo spomine, ki so nas združe-
vali skozi desetletja. Ob vsem 
tem pa se želimo zahvaliti g. 
Benu Verdniku za zbrano gra-
divo, ki je bilo darilo društvu. 
Lepo vabljeni. 

Turistično društvo Vuhred

obiskal dvorec Radlje, kjer bo 
v muzeju od 7. aprila pa do 
konca leta gostoval s svojo raz-
stavo, ki ji je dal naslov Herman 
Lisjak v dvorcu Radlje.
Razstavo bomo odprli v četr-
tek, 7. aprila 2016, ob 10. uri v 
Muzeju Radlje (dvorec Radlje, 
Koroška cesta 68, Radlje). Na 
ogled bo do konca leta 2016. V 
tem času nas bo večkrat obis-
kal tudi Herman Lisjak (masko-
ta) in izvajali bomo delavnice. 
Ob ogledu gostujoče razstave 
si boste lahko ogledali tudi 

našo stalno razstavo Gremo 
rinkico talat, otroški svet iger 
in igrač, ki ga predstavlja zbirka 
igrač Majde Marije Sušek, na 
kateri je razstavljenih več kot 
300 različnih originalnih in re-
konstruiranih igrač. Z njihovo 
pomočjo si lahko danes pred-
stavljamo svet otroške igre in 
domišljije pred sto in več leti 
na območju med Pohorjem in 
Kozjakom. 
Vljudno vabljeni!

Muzej Radlje 

tekmovalno vzdušje 
najmlajšim tekmovalcem, 
torej tistim, ki se še niso 
srečali z aktivnim treningom 
in tekmami, za kasnejši lažji 
prehod na tekme državnega 
prvenstva. Glavni namen je 
predvsem zabava in prijetno 
tekmovalno vzdušje, brez 
večjega stresa za otroke. 
Pleza se v težavnosti in z 
varovanjem od zgoraj. Prvi 
del smeri je navadno lažji, 
tako da se tekem lahko 
udeleži pravzaprav vsak, ki 

obiskuje kakršnokoli plezalno 
šolo, tudi popolni začetnik. 
Skupno gledano je projekt 
izjemno dobro uspel, tako da 
nam organizacija že sedme 
tekme zapovrstjo v Radljah ob 
Dravi naslednje leto gotovo ne 
uide. 
Več informacij lahko najdete na 
www.climbers.si in 
www.pk-martincek.net. 

Organizator in soorganizatorji: 
Plezalni klub Martinček, MKC 
Marenberški, JZ ŠKTM Radlje.


