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

SILVESTROVANJE 
Občina Radlje ob Dravi vas vabi na SILVESTROVANJE NA PROSTEM, ki bo na parkirišču Mladinskega 
kulturnega centra s Hotelom Radlje ob Dravi, med 23. in 1. uro. 
Za dobro vzdušje bo poskrbel STIL 5, ki obljublja, da se bomo odlično zabavali. Vljudno vabljeni!

Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi bo 
tudi letos sredstva, ki so bila 
namenjena za voščilnice, 
namenila socialno ogroženi 
družini v Občini Radlje ob 
Dravi. 

PRIzNANJA TD RADLJE zA  
uREJENOST V kRAJu zA LETO 2014 
Bliža se zaključek leta in z njim tudi poslednji načrtovan dogodek našega društva, ko z zaključno prireditvijo 
podelimo zaslužna priznanja našim krajanom, ki so z urejanjem svojih domov, njihovih okolij, doprinesli 
dodaten kamenček v olepšanje in privlačnost ter urejenost naše občine z zaselki. Vsako leto komisija skrbno 
izbere temo ocenjevanja. Letos so priznanja namenili ureditvam zasebnih hiš in domov z urejenostjo okolice, 
s poudarkom na naravnosti uporabnega materiala, izborom cvetlic, posajenih in gojenih v vseh časih leta.
Izbrali so res prav, vsi nagrajenci so z občutki veselja in ponosom sprejeli priznanja in skupaj smo se poveselili 
v dvorani MKC–ja, kjer so nam zapeli tudi pevci mešanega zbora Sv. Mihael.
 Letošnji nagrajenci so:
- družina Ljubice in Ivice Kralj iz Hmeline v Radljah,
- družina Brigite in Adija Haberman iz Zg. Vižinge in
- družina Jožeka Pažeka iz Sp. Vižinge.

Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo in želimo še veliko ustvarjalnega dela ob urejanju svojih domov 
ter mnogo novih zamisli. Obenem se pa tudi zahvaljujemo za njihov doprinos k urejenosti in skrbi za urejenost 
kraja, kjer smo vsi tako radi doma.

Pred nami vsemi je pa tudi čas dobrih želja ob prihajajočih praznikih, zato naj dobre želje TD Radlje sežejo v 
domove, v srca in misli naših članov ter prav vseh krajanov naše občine.

Predsednica TD Radlje, Antonija Račnik

ObISk OSkRbOVANcEV V 
DOMOVIh zA OSTARELE
Župan občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik, je tudi letos skupaj 
s predstavniki Karitasa, Rdečega križa Radlje, Društva upokojencev 
Radlje ob Dravi in Medobčinskega društva Drava obiskal oskrbovance 
v domovih za ostarele, in sicer v Prevaljah, v Črnečah in v Radljah. 
Ob prijetnem stisku rok in ob kratkem klepetu so jim ob prihajajočih 
božično-novoletnih praznikih zaželeli veliko zdravja  ter vse dobro v 
letu, ki prihaja. Ob obisku so oskrbovanci prejeli skromna darila. 
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V dnevih, ko se posavljamo od starega in 
s pričakovanjem zremo v novo,

Vam z dobrimi željami voščim vesele praznične dni.
V Novem letu 2015 pa obilo zdravja, sreče,  

poslovnih uspehov ter zadovoljstva in miru.

Naj bo Vaš korak odmeven, Vaša beseda pogumna,
Vaše življenje iskrivo, ustvarjalno in polno toplih trenutkov.

III. MARTINČkOV 
VEČER
Sreda, 7. 1. 2014, ob 19.00  
v Mladinskem centru Radlje
Organizator: PK Martinček,  
MKC Marenberški, ŠKTM

Gost bo boris Lorenčič Lori,  
alpinist, alpinistični inštruktor in 
gorski vodnik.
Leta 2006 je skupaj z Markom 
Prezljem prejel prestižno 
alpinistično nagrado Zlati cepin 
(alpinistični oskar) za najboljši  
vzpon leta v svetovnem merilu.
Predstavil bo svoje izjemne vzpone 
in nas popeljal na gorstva sveta.

Vabljeni!
Vstop je prost.



OGLED RASTLINSkIh ČISTILNIh 
NAPRAV NA hOČkEM 
POhORJu IN V POLJČANAh
Občina Radlje ob Dravi je v sredo, 
10. 12. 2014, organizirala ogled 
rastlinskih čistilnih naprav.  Skupaj 
z Režijskim obratom smo se ogleda 
udeležili tudi predstavniki šestih 
lokacij, kjer bo občina v letu 2015 
postavila pilotske oz. testne rastlinske 
čistilne naprave, ki bodo namenjene 
predvsem demonstracijam in 
monitoringu delovanja. 
Strokovno vodenje je prevzela ddr. 
Ana Vovk Korže, skupaj s študentko 
Sašo Radinovič, ki je rastlinsko 
čistilno napravo raziskovala v okviru 
študija geografije. Na Hočkem 
Pohorju je občina Hoče-Slivnica 
že leta 2008 pristopila na pomoč 
razpršenim domačijam. Samo na 
območju Hočkega Pohorja je občina 
organizirala postavitev 17 rastlinskih 
čistilnih naprav. Zainteresirani občani 
Radelj ob Dravi so si ogledali dve 
rastlinski čistilni napravi, eno za 6 
oseb v gospodinjstvu in eno za 4 
osebe v gospodinjstvu. Zanimiva je 
ugotovitev, da za čiščenje odpadne 
vode ne potrebujemo velikih 
površin; za 4 osebe samo 10 m2, ki 
so razporejeni v dve gredi (filtrirno in 
čistilno gredo, vedno je večja druga, 
čistilna greda). Domačini kmetije 
Potočnik so pozitivno opisali osebne 
izkušnje uporabe rastlinske čistilne 
naprave in izpostavili, da z njo nimajo 
nobenega dela in nobenih stroškov. 
V občini Poljčane v zaselku Podboč 
smo si ogledali še eno večjo rastlinsko 
čistilno napravo za 25 oseb. Sistem 
delovanja naprave je enak kot pri 
enodružinski hiši, le da je taka 
rastlinska čistilna naprava večja. 
Posebnost te naprave je tudi v tem, 
da leži v poplavnem območju in v 
območju Nature 2000.  
Ddr. Ana Vovk Korže nas je povabila 
tudi na učni poligon za samooskrbo 
Dole. Predstavila je nove poglede 
na čiščenje odpadne vode v smeri 
koriščenja te vode za gojenje rastiln. 
V Dolah je na učnem poligonu 
odpadna voda počiščena na mestu, 
kjer nastane.
Iz WC-ja odpadne snovi kompostirajo, 
voda pa se čisti preko peščenih 
filtrov. Zagotovo je široko gledanje 
na priložnosti čiščenja odpadne vode 
naša prihodnost. 
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Navadni trst je čistilna rastlina, 
glavno funkcijo čiščenja opravljajo 
mikroorganizmi.

Rastlinska čistilna naprava za  
4 osebe.

Ogled izgradnje rastlinske čistilne 
naprave pri Potočnikovih.

Permakulturni vrt na učnem 
poligonu

ObveSTILO 
Obveščamo vas, da OBČINSKA BLAGAJNA v sredo, 31. 12. 2014, ne bo delovala. Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.
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NOVOLETNA PRIREDITEV
V četrtek, 18. decembra, smo že lahko začutili čarobnost prihajajočega 
časa. Učenci so skupaj z učiteljicami pripravili prireditev, ki je bila 
namenjena vsakemu, ki si je vzel čas in se prepustil pesmim otroškega in 
mladinskega zbora, ki so babico in dedka razveseljevale, ko sta s svojimi 
vnuki okraševala božično drevo. Babica nas je podučila, katere vraže 
moramo ob božiču in novem letu upoštevati za srečno življenje; spomnila 
pa se je tudi svojega otroštva in kar naenkrat so se na odru pojavile 
lahkotne baletke in gibčne gimnastičarke. Učenci že odštevajo zadnje 
minute v šolskih klopeh in se veselijo prostih dni in pravljičnih trenutkov.
Naj vam te zadnje dni razsvetlijo drobne lučke, novo leto pa prinese 
sreče, zdravja in razumevanja.

OŠ Radlje

E-RAČuNI 
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list 
RS, št. 111/2013) bomo od 1. 1. 2015 dalje proračunski uporabniki 
račune prejemali samo v elektronski obliki (e-računi). Če bomo prejeli 
račun v papirnati obliki, ga bomo primorani zavrniti. 

Pravne in fizične osebe ter proračunski uporabniki boste za dobavljeno 
blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje dolžni pošiljati račune v 
elektronski obliki.

Podrobnejše informacije v zvezi z e-računi so dostopne na spletni 
strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila, ki je enotna 
vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov.
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