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90-LETNICA DELOVANJA  
NOGOMETNEGA KLUBA RADLJE 
Nogometni klub Radlje je v soboto, 30. 6. 2018, pričel s praznovanjem 
svoje 90-letnice delovanja. Ob tej priložnosti so pripravili manjšo razstavo 
starih fotografij o začetkih nastanka kluba, predvsem pa prikazali mladim 
nogometašem na kakšnih igriščih in v kakšni opremi se je igral nogomet 
pred davnimi leti. Za mlade nogometaše NŠ NK Radlje je bilo v popol-
danskem času organizirano zabavno tekmovanje v vodi na zračni blazini, 
katerega so ga mladi nogometaši z velikim veseljem sprejeli. V krajšem 
kulturnem programu pred prijateljsko tekmo NK RADLJE : NK RUDAR 
Velenje so sodelovali MPO Radlje, govornika podžupan občine Radlje, 

g.Robert Potnik, in predsednik domačega športnega društva Radlje, g. 
Jože Vertovšek. Članska ekipa NK Radlje se je solidno "upirala" renomi-
ranemu nasprotniku, končni rezultat 1 : 8 pa ni bil ovira za prijateljsko 
druženje po tekmi na skupni večerji, kjer so jim domačini zaželeli veliko 
uspeha v tekmovanju v Evropi in v naslednjem prvoligaškem prvenstvu. 
Med polčasom tekme NK Radlje : NK Rudar Velenje pa so zaslužni delavci 
in bivši predsedniki NK Radlje prejeli zahvale za njihov doprinos k razvoju 
nogometa v Radljah. S praznovanjem te častitljive obletnice bo nogome-
tni klub Radlje nadaljeval v mesecu septembru, ko praznuje svoj občinski 
praznik občina Radlje, in takrat organiziral tudi tradicionalni veteranski 
turnir, ob visokem jubileju pa bo izdal tudi bilten.

Za NK Radlje
podpredsednik Tomaž Kumer

IZGRADNJA OZ. PRIKLJUČITEV NA JAVNO 
KANALIZACIJSKO OMREŽJE 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 98/15 in 76/17) določa obveznost opremljanja z javno kanalizacijo in 
pogoje, pri katerih se skupine objektov ali posamezen objekt v aglome-
raciji lahko opremi na drug način.

• Kdo zagotovi opremljanje aglomeracije z javno kanalizacijo? Javna 
kanalizacija je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenje-
na izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čišče-
nja komunalne in padavinske odpadne vode. Iz navedenega sledi, 
da javno kanalizacijo zagotovi občina.

• Kdo zagotovi individualne ureditve za posamezen objekt v aglome-
raciji? Javno kanalizacijo, ki je javna infrastruktura lokalnega pome-
na, zagotovi občina, individualno ureditev za posamezen objekt pa 
zagotovi investitor oziroma lastnik objekta.

• Kdo izda soglasje za priključitev? Soglasje za priključitev izda pristoj-
ni soglasodajalec, določen v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov. Pristojni soglasodajalec za področje odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v Občini Radlje ob Dravi je Javno podje-
tje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi d.o.o.

• Kakšni so prehodni roki za prilagoditev obstoječih objektov v ag-
lomeraciji? Za obstoječe objekte v aglomeraciji oziroma na obmo-
čju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo ali je opremljenost z javno 
kanalizacijo predpisana, uredba določa obveznost priključitve na 
javno kanalizacijo najpozneje 6 mesecev po izdaji uporabnega do-
voljenja za to javno kanalizacijo.

NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI

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

• Kakšni so prehodni roki za prilagoditev obstoječih objektov (ki niso 
industrijske stavbe) na območju izven meja aglomeracij? Za obsto-
ječe objekte na območju izven meja aglomeracij oziroma na ob-
močju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in opremljanje z javno 
kanalizacijo ni predpisano, uredba določa obveznost prilagoditve 
zahtevam uredbe v naslednjih prehodnih rokih:

 → za obstoječ objekt, za katerega je bilo izdano gradbeno dovo-
ljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. 
decembrom 2002 ali ki je bil v uporabi pred tem dnem, ozi-
roma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje 
objekta, pogoji za priključitev na javno kanalizacijo sosednje 
aglomeracije pa niso izpolnjene, najpozneje ob prvi rekon-
strukciji objekta od uveljavitve te uredbe,

 → za obstoječ objekt, za katerega je bilo izdano gradbeno dovo-
ljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. 
decembrom 2002 ali ki je bil v uporabi pred tem dnem, komu-
nalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v 
vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s 
predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, pogoji za priključi-
tev na javno kanalizacijo sosednje aglomeracije pa niso izpol-
njeni, najpozneje do 31. decembra 2021.

• Novozgrajena kanalizacija: Stavba, iz katere se je do zgraditve javne 
kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno 
čistilno napravo (MKČN), se mora priključiti na javno kanalizacijo 
v roku 6 mesecev po prejemu obvestila, da je možna priključitev 
nanjo. V roku 30 dni od priključitve na kanalizacijsko omrežje se 
greznica ali MKČN odstrani ali očisti in zasuje oziroma preuredi v 
druge namene, obvezno pod nadzorom upravljavca kanalizacijske-
ga omrežja.                                                        

Občina Radlje ob Dravi



TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI 
29. 6. 2018 – 05. 7. 2018

DATUM URA AKTIVNOST

Petek,  
6. 7. 2018

17.00
21.00

Ugankarski večer
Križanje mnjenj

Sobota,  
7. 7. 2018

20.00 Kuhamo z mladimi

Nedelja,  
8. 7. 2018

16.00 Družabno dogajanje

Ponedeljek, 
9. 7. 2018

17.00 Družabni popoldan

Torek,  
10. 7. 2018

09.00
17.00

Kviz Ime, priimek, žival
Druženje ob igranju kart

Sreda,  
11. 7. 2018

09.00
17.00

Kuharska delavnica
Ustvarjalna delavnica

Četrtek,  
12. 7. 2018

09.00
10.00
17.00

Medgeneracijska čajanka
Urice za sproščanje z društvom ŠENT
Ustvarjalna delavnica

NAGRAJENCI OBČINSKIH  
PRIZNANJ 2018 
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 26. redni seji, dne  
2. 7. 2018, potrdil predlog Komisije za podelitev občinskih priznanj v letu 
2018, in sicer:

NAGRADO OBČINE RADLJE OB DRAVI  
ZA LETO 2018 PREJME:
ŠPORTNO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI  
– ki v letu 2018 praznuje častitljivo obletnico, in sicer 90 let obstoja 
društva.

PLAKETO OBČINE RADLJE OB DRAVI  
ZA LETO 2018 PREJME: 
Branko KANOP   
– za izreden napredek kraja Svetega Antona na Pohorju. Njegova 
prizadevanja so zgled domoljubja, kulture in strmenja za napredek 
podeželja.

PLAKETO OBČINE RADLJE OB DRAVI 
ZA LETO 2018 PREJME:
Moški pevski zbor Vuhred  
– s svojo 70-letno tradicijo nadaljuje z zborovskim petjem v domačem 
kraju in s petjem predstavljajo Vuhred ne samo v domači občini in 
okolici, pač pa tudi drugod po Sloveniji in izven meja naše države.

PLAKETO OBČINE RADLJE OB DRAVI  
ZA LETO 2018 PREJME: 
etno skupina ŠAJKE  
– letos praznujejo 10. obletnico skupine. Njihovo dolgoletno druženje 
je pripeljalo skupino do petja ljudskih pesmi, iz katerih lahko razberemo 
kulturno izročilo, šege, čustvenost, zgodovino dogodkov in tako s 
pesmijo ohranjajo ljudsko izročilo naših prednikov.

Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji ob občinskem prazniku  
Občine Radlje ob Dravi v mesecu septembru 2018.

Občina Radlje ob Dravi

IZHAJANJE NOVIČK  
OBČINE RADLJE OB DRAVI 
Spoštovane občanke in občani, 
obveščamo vas, da bodo v času poletnih počitnic Novičke Obči-
ne Radlje ob Dravi izhajale vsakih 14 dni.

 

 

PRIJAVNICA: 
 Facebook: https://sl-si.facebook.com/mkc.marenberski  
 v prostorih MMKC Radlje ob Dravi 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad. 

 

KDAJ: 16. 7. – 17. 8. 2018 
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