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DRUGI NASAD 
SADNEGA 
DREVJA
Občina Radlje ob Dravi je skupaj s 
Sadjarskim društvom Bobovec leta 
2013 uredila občinski sadovnjak tik 

EKSKURZIJA 
ZA LASTNIKE 
GOZDOV
Po večletni praksi izvajanja 
strokovne gozdarske ekskurzije 
za lastnike gozdov po Sloveniji 
in v Avstriji smo letos ostali brez 
kritja stroškov avtobusnega 
prevoza iz občinskih sredstev za 
razvoj kmetijstva in gozdarstva. 
Izobraževanje ostaja pomembna 
naloga strokovne gozdarske 
službe, zato smo poiskali možnost, 
da ekskurzijo izvedemo brez 
avtobusnega prevoza.
Ker imamo doma veliko 
zanimivega ter gozdove, ki jih 
obiskujejo številni obiskovalci iz 
Slovenije in tujine, ni bilo težko 
izbrati ciljev ogledov.

Eden največjih okoljskih projektov 
na Koroškem, katerega namen 
je bil odpraviti vrsto let trajajočo 
problematiko odvajanja in 
čiščenja odpadnih fekalnih voda, 
ki imajo negativne posledice na 
okolje in zdravje ljudi, se uspešno 
zaključuje. Projekt se je izvajal v 
petih občinah (Radlje ob Dravi, 
Selnica ob Dravi, Muta, Vuzenica 
in Dravograd), kjer še niso imeli 
izgrajenega sistema za odvajanje in 
čiščenje komunalnih voda oziroma 

ta sistem še ni bil v celoti izgrajen. 

Vrednost celotnega projekta 
Zgornja Drava znaša 
37.094.153,00 EUR in ga 
delno financira RS, delno 
Kohezijski sklad Evropske 
unije v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za 
obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete »Varstvo okolja - 
področje voda«, prednostne 

usmeritve »Odvajanje in čiščenje 
komunalnih voda«, delno pa 
stroške pokrivajo občinski 
proračuni. 

Na območju občine Radlje ob 
Dravi je bil izgrajen kanalizacijski 
sistem v dolžini 8.638 metrov, 
na katerega je sedaj možna 
priključitev sekundarne 
kanalizacije iz naselij Zg. Vižinga, 
del Vuhreda, Vasi in Zg. Kozjega 
Vrha na čistilno napravo. Prav 

Najprej smo se seznanili z možnostjo 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji v 
neposredni bližini vasi Ribnica na 
Pohorju. Kmetica Urška na kmetiji 
tete Lene je požela odobravanje z 
izžarevanjem ljubezni do njihove 
kmetije in s predstavitvijo v pravi 
»pohorščini«.  
Sgermovo smreko, ki je najvišja 
smreka v Evropi, je kot družinsko 
drevo predstavil lastnik Gregor.   
V Hudem Kotu sta nas na Bolfenku, 
ki je že v preteklosti predstavljal 
pomembno lokacijo Pahernikove 
posesti, s friko pričakala upokojena 
kolega, gozdarja Janez in Miha. Po 
ogledu Bolfenške lipe in cerkve 
smo se odpeljali do Samca in pričeli 
spoznavati gozdove Pahernikove 
ustanove. Najprej smo predstavili 
življenje in delo Franja Pahernika 
ob njegovem spomeniku in 
po pogovoru o zgodovini in 

značilnostih gozdov severnega 
Pohorja nadaljevali z ogledi 
tipičnih slik.
V gozdovih Pahernikove ustanove 
v Hudem Kotu obiskovalce 
presenetijo kamnite skulpture. 
Tudi naša skupina si jih je z 
zanimanjem ogledala in se 
seznanila z njihovo sporočilnostjo. 
Na poti k Pahernikovi smreki smo 
pogledali še tri sestre in nato 

Pahernikovo smreko, s katero 
je narava ustvarila mogočni 
spomenik.
Druženje gozdarjev in lastnikov 
gozdov smo nadaljevali in 
zaključili v Pahernikovi logarnici na 
Bolfenku. Strokovni gozdarski dan 
smo izvedli s pomočjo Pahernikove 
ustanove in predsedniku uprave g. 
Maksu Sušku se zahvaljujemo za 
pomoč in podporo.

Jerneja Čoderl

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH VODA

ob OŠ Radlje ob Dravi. Vseskozi 
je tlela tudi želja za postavitev 
sadovnjaka v Vuhredu. Tako smo 
v soboto, 14. novembra, skupaj s 
sadjarskim društvom ob osnovni 
šoli in vrtcu v Vuhredu posadili 
nasad s 23 avtohtonimi vrstami 
sadnega drevja. S tem smo dobili 

že drugi občinski sadovnjak, 
katerega pridelki bodo namenjeni 
otrokom iz šole in vrtca.  
Veseli smo, da lahko s takšnimi 
akcijami ozaveščamo o 
pomembnosti ohranjanja 
avtohtonih sadnih vrst.

Občina Radlje ob Dravi 

tako je bila izgrajena nova čistilna 
naprava Radlje ob Dravi za 6.600 
PE (populacijskih enot), ki dosega 
učinek čiščenja, zahtevanega z 
veljavno zakonodajo. Čistilna naprava 
poskusno že obratuje in pridobljeno 
je tudi uporabno dovoljenje. 

Skupna vrednost projekta za Občino 
Radlje ob Dravi znaša 9.057.837,22 
EUR brez DDV-ja, od tega smo 
pridobili 85 % državnih in evropskih 
sredstev.  

Občina Radlje ob Dravi 

VABILO
KD Remšnik v soboto, 28. 11. 2015, ob 9.00 organizira 
pohod REMŠNIK–Zg. LESJAK–PLAZNIK–REMŠNIK.
Start je pri igrišču. Za malico je poskrbljeno in nas 
čaka na cilju. Lepo vabljeni, da se nam pridružite.

KD Remšnik



19. 11., ČETRTEK, ob 9.00 Medgeneracijska: Pletenje košar iz ličja

20. 11., PETEK, ob 19.00 S »prejico« ob čaju

21. 11., SOBOTA, ob 19.00 Potopis: Odprava na Elbrus

22. 11., NEDELJA, ob 18.00 Predstavitev LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE proti zasvojenosti 
Radlje ob Dravi

23. 11., PONEDELJEK, ob 9.00 in 18.00 Ustvarjanje adventnih venčkov

24. 11., TOREK, ob 9.00 in 18.00 Ustvarjanje adventnih venčkov

25. 11., SREDA, ob 9.00 in 18.00 Kuharska delavnica: Dišavni piškoti

• Kaj storiti, ko pristanemo med brezposelnimi? 
Iskanje službe se (pre)pogosto ne konča po naših željah. Zato vam želimo 
predstaviti drugo možnost – podjetništvo. In preden porečete, da nimate 
podjetniške ideje, pomislite … Kateri so vaši hobiji? Kaj vas navdušuje in kaj 
znate delati? Vidite problem, ki ni rešen, vi pa poznate rešitev? Vse to je 
lahko osnova za uspešno podjetniško pot!

• Kaj vam ponujamo na RRA Koroška?
Podjetno v svet podjetništva (v nadaljevanju PVSP) je program 
podjetniškega usposabljanja, v katerem v 4 mesecih razvijete in realizirate 
svojo podjetniško idejo. Cilj je, da udeleženci po končanem usposabljanju 
ustanovijo lastno podjetje ali pa se zaposlijo pri drugem delodajalcu.

• Kaj boste z vključitvijo 
pridobili?
Predstavljajte si, da ste 4 mesece 
zaposleni na RRA Koroška z namenom, 
da razvijate svojo poslovno idejo, 
ob tem pa za to prejemate plačo. 
Poleg plače in vseh ostalih prejemkov 
iz delovnega razmerja dobite še 
odlična podjetniška usposabljanja 
priznanih podjetniških strokovnjakov 
ter vsakodnevno pomoč mentorjev. 

Ob tem imate možnost mreženja s podjetniki, dela s somišljeniki ter 
pridobivanja praktičnih podjetniških izkušenj z delom na terenu. Vabljivo? 
No, to vam nudi projekt PVSP.

• Komu je projekt namenjen in kako se vključiti? 
Projekt PVSP za problemsko območje je namenjen brezposelnim osebam 

vseh starosti in stopenj izobrazbe iz občin Radlje ob Dravi, Ribnica na 
Pohorju in Podvelka. RRA Koroška vsake 4 mesece na spletni strani www.
rra-koroska.si objavi javni poziv za vključitev. Kandidati se prijavijo z oddajo 
pisne vloge, povabljeni so na osebno predstavitev, zatem strokovna 
komisija izbere 10 udeležencev. 

• Kaj pričakujemo od vas?
Iščemo ljudi, ki želijo preseči začaran krog brezposelnosti, ljudi s 
poslovnimi idejami, ljudi, ki so motivirani za oblikovanje svoje poklicne 
poti. Veseli bomo, če nas boste prepričali še z vztrajnostjo, pogumom ter 
samoiniciativnostjo, brez katerih uspeh enostavno ni možen!

• Skupaj dokazujemo, da se da uspeti!
RRA Koroška izvaja oz. je izvajala projekte PVSP v različnih oblikah. Izmed 
80 udeležencev, ki so zaključili usposabljanje, jih je podjetja ustanovilo 
30, 19 udeležencev pa se je zaposlilo pri drugih delodajalcih. Skupno je 
program PVSP uspešno zaključilo 61 % vključenih! 

Skupaj z občino Radlje ob Dravi, ki s promoviranjem projektov, kot je PVSP, 
dokazuje, da si želi uspešnih podjetniških zgodb, vas vabimo, da izkoristite 
to enkratno priložnost. 

Ekipa projekta PVSP na RRA Koroška

VABILO
Pod spretnimi prsti, ob buli 
in klekljih nastajajo čipke 
klekljaric sekcije Društva 
upokojencev  in Društva 
invalidov Radlje. Prisrčno 
vabljeni na Odprtje razstave 
del Društva klekljaric, ki bo v 
petek, 20. novembra 2015, ob 
17. uri v recepciji MMKC-ja. 
Razstava bo na ogled do konca 
novembra.

Vljudno vabljeni! 
 
Klekljarice sekcije DU 
in DI Radlje

Podjetno v svet podjetništva – 
projekt, ki vam lahko življenje obrne na bolje!

Na spletni strani www.rra-koroska.si je objavljen poziv za 
vključitev 5. skupine, ki bo odprt do 7. decembra. Predstavitev 
projekta PVSP in javnega poziva bo 25. 11. 2015 ob 11:00 v 
veliki dvorani Marenberškega mladinskega hostla Radlje.


