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AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV 
2019
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi obvešča vse občane, da 
bo spomladanska akcija odvoza kosovnih odpadkov potekala po 
naslednjem razporedu med 9. in 17. uro:

PONEDELJEK, 25. 3. 2019
RADLJE OB DRAVI – parkirišče PC Mercator 

TOREK, 26. 3. 2019
VUHRED – zadružni dom

SREDA, 27. 3. 2019
REMŠNIK – igrišče pri OŠ

ČETRTEK, 28. 3. 2019
VAS – pri trgovini

PETEK, 29. 3. 2019
ZG. VIŽINGA – center Šrajner

PONEDELJEK, 1. 4. 2019
SV. ANTON – igrišče pri Greglu

V akciji odvoza kosovnih odpadkov lahko uporabniki oddajo 
IZKLJUČNO kosovne odpadke, med katere NE SODIJO: 
• mešani komunalni odpadki in odpadna embalaža, papir ter 

nevarni odpadki (barve, laki, razredčila, akumulatorji …), 
• gradbeni odpadki (beton, opeka, ploščice, izolacija, okna s 
• steklom …) ter 
• salonitna kritina in silirna folija.
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POSVET O PRILAGODITVAH STANOVANJ IN 
HIŠ ZA VARNO STAROST 
Evropske države, mesta in občine zadnja leta intenzivno spodbu-
jajo starejše k pripravam na varno in samostojno staranje v doma-
čem okolju. Prilagoditev bivalnih prostorov – stanovanj in hiš – ter 
javnega okolja je dokazano ena najbolj uspešnih oblik preventive. 

Zato bomo skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo 
in medgeneracijsko sožitje izvedli  POSVET O PRILAGODITVAH 
STANOVANJ IN HIŠ ZA VARNO STAROST V OKVIRU MREŽE STA-
ROSTI PRIJAZNIH MEST IN OBČIN, ki bo v četrtek, 28. 3. 2019, ob 
16. uri v MKC Radlje.

Na posvetu boste izvedeli, kako se da že z manjšimi in ne nujno 
dragimi posegi ter pripomočki in z ustreznimi prilagoditvami 
bistveno prispevati k varnemu staranju doma.

GASTRONOMIJA PRILOŽNOSTI ZA 
RADLJE OB DRAVI
V sredo, 13. marca 2019, je bila destinacija Radlje ob Dravi s strani 
Konzorcija Slovenia Green povabljena na tematsko srečanje, katerega 
nosilna tema je bila gastronomija. Strategija trajnostne rasti slovenske-
ga turizma v obdobju 2017–2021 kot enega od desetih vodilih turistič-
nih izdelkov, ki lahko veliko pripomorejo k promociji, prepoznavnosti 
in ugledu tako države kot tudi regije in nenazadnje tudi destinacije, 
opredeljuje prav gastronomijo.

Gastronomija omogoča razvoj odličnih doživetij z dodano vrednostjo 
in tako prispeva k razpršitvi turističnih tokov turizma tudi izven sezone, 
kar je eden od osrednjih ciljev prihodnjega razvoja slovenskega turizma. 
Slovenija je tudi prejemnica naziva Evropska gastronomska regija 2021, 
kar je priznanje vsem vključenim v projekt in dodatna priložnost, da 
postanemo prepoznavni kot trajnostno usmerjena in vrhunska destina-
cija za 5-zvezdična doživetja. V Sloveniji imamo danes 24 gastronomskih 
regij in 365 tipičnih jedi. Gastronomija je torej tudi za Radlje priložnost, 
da goste vabimo v naše kraje vse leto.

Destinacija Radlje ob Dravi je bila prepoznana kot primer dobre prakse 
in zato povabljena na predstavitev dobre prakse akcijskega načrta, 
razvoja in trženja gastronomije, in sicer s projektom Okusi Rad mam 
Radlje. Poleg Radelj sta iz Slovenije primere dobre prakse predstavili še 
Ljubljana in Radovljica. 

Prepoznani smo bili tudi s strani Slovenske turistične organizacije, kar 
nam daje dodatno potrditev, da lahko tudi manjše destinacije uspemo v 
prepoznavnosti pri razvoju vodilnih turističnih izdelkov.  

                                                                            Dominika Karlatec, JZ ŠKTM

TRETJI ČETRTEK V MESECU, 21. MAREC 2019, 
OB 9. URI V KNJIŽNICI RADLJE:
BRALNO-POGOVORNO SREČANJE
Srečanje je namenjeno odraslim, starejšim, upokojencem, invalidom; 
vsem, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. 
Na 6. srečanju v sezoni 2018/19 bodo udeleženci obravnavali knjigo 
Gora med nama. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda Bobovnik.
Četudi knjige niste prebrali, se vseeno lahko pridružite pogovoru, 

saj je vsebina knjige samo iztočnica za razpravo.
 



PREDSTAVA OB MATERINSKEM DNEVU
Krajevna skupnost Remšnik ob materinskem dnevu podarja vsem 
materam, babicam, dekletom in vsem ostalim gledališko komedijo 
Barillonova poroka v izvedbi dramske sekcije KUD-a Ribnica na 
Pohorju. Predstava bo v soboto, 23. marca, v krajevni dvorani s 
pričetkom ob 19. uri. Vstopnine ni. 
Iskrene čestitke vsem mamicam ob materinskem dnevu. 
Vljudno vabljeni v čim večjem številu.
Krajevna skupnost Remšnik

POVABILO K SODELOVANJU
Remšnik v mesecu aprilu praznuje krajevni praznik, zato smo se tudi 
letos odločili, da bomo 28. 4. 2019 na Remšniku kuhali AJMOHOC 
(obaro) v kotlu. Vabljeni vsi zainteresirani, da se nam pridružite pri 
kuhanju. 

Prijave zbiramo do 30. marca 2019 na telefonski številki 051 425 514 
(Kristina Altbauer). Prijavnine ni.

Prireditev prirejata Društvo kmetic Dravska dolina KO Remšnik in KS 
Remšnik.

MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi ter Večgeneracijski center Dogaja se! Center 
aktivnosti Koroške sta v sredo, 13. 3. 2019, organizirala medobčinski 
otroški parlament za šole zgornje Dravske doline. Na medobčinskem 
parlamentu je sodelovalo šest šol: OŠ neznanih talcev Dravograd, OŠ 
Muta, OŠ Vuzenica, OŠ Radlje ob Dravi, OŠ Ribnica na Pohorju ter OŠ 
Brezno–Podvelka. Zbor udeležencev je potekal ob 9. uri. Parlamentarci 
so najprej imeli delavnico na temo »v sodelovanju je moč«, ki jo je 
izvedlo Ekološko-kulturno društvo za boljši svet. Nato je sledila burna 
razprava, ki je potekala pod vodstvom štiričlanske komisije. Komisija je 
izbrala 7 parlamentarcev, ki bodo naš del regije zastopali na regijskem 
otroškem parlamentu. 

Anja Vasiljevič, prof. 
Vodja projekta
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... za prijeten dom: 
             klekljana čipka nekoč in danes. 

 

Kelkljarice Društva upokojencev in  

Društva invalidov Radlje ob Dravi vljudno 
 

 

Vabimo 
na odprtje razstave, ki bo v v petek, 22. marca 2019, ob 17. uri 

v prostorih knjižnice Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 6. 
 
 

Ogled klekljarskih del bo mogoč do 23. aprila 2019. 

 
 

Veselimo se vašega obiska! 

VABILO NA RAZSTAVO IN KONCERT

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na po-
dročju turizma v občini Radlje ob Dravi je Občina Radlje ob Dravi 
13. 3. 2019 objavila JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na 
področju turizma v občini Radlje ob Dravi za leto 2019.

Prijave na javni razpis morajo prosilci poslati s priporočeno pošilj-
ko ali oddati osebno na naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava na javni razpis – 
področje turizma«, in sicer najkasneje 30 dni od dneva objave na 
spletni strani občine. 

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani: 
http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/2323/javni-razpis-za-sofi-
nanciranje-programov-na-podrocju-turizma-v-obcini-radlje-ob-dra-
vi-za-leto-2019 
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