
ODVZEM KRVI
Območno združenje Rdečega križa RADLJE OB DRAVI vabi 
vse zdrave občane stare od 18 do 65 let na odvzem krvi,  
ki bo v sredo,  13. 2. 2019  v Osnovni šoli  Radlje.  Vpis na 
akciji je  od  7.30  do  12.00  ure. Na dan odvzema zajtrkuj-
te nemastno hrano. Prosimo, da prinesete s seboj osebni 
dokument, ki izkazuje vašo istovetnost. 

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!

Območno združenje Radlje ob Dravi
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Proslava
Vabimo vas na proslavo ob 
kulturnem prazniku, ki bo v 
nedeljo, 10. 2. 2019, ob 11.30 v 
krajevni dvorani Remšnik. 

Vljudno vabljeni.

Organizator: KŠTD Remšnik 

Vabimo vas, da si ob slovenskem kulturnem prazniku 
brezplačno ogledate naše zbirke in se udeležite vodenega 
ogleda 

MUZEJ RADLJE OB DRAVI, 
Od 9. do 13. ure brezplačen ogled muzejskih razstav in zbirk 
v dvorcu Radlje.
Ob 10. uri javno vodstvo po razstavi Novi začetki po 1. 
svetovni vojni v deželi ob meji: 1918–1925. Po razstavi bosta 
vodila Alenka Verdinek in Meinhard Forsbach.
Dvojezična razstava, ki smo jo pripravili v sodelovanju s 
Kulturnim in muzejskim društvom Eibiswald/Ivnik, z različ-
nih zornih kotov odstira prelomno obdobje, v katerem se je 
vzpostavila državna meja in razdelila nekdaj skupno deželo 
Štajersko. Razstavo, ki je bila od 27. septembra do 7. decem-
bra 2018 na ogled v Eibiswaldu/Ivniku, si boste lahko do 30. 
aprila 2019 ogledali v Muzeju Radlje ob Dravi.

 Muzej Radlje ob Dravi 

IV. MARTINČKOV VEČER 
Sreda, 6. 2. 2019 ob 19.00  Mladinski center Radlje  
TADEJ GOLOB, alpinist, pisatelj, kolumnist, fotograf, nekdanji 
urednik plezalne in alpinistične revije Grif,....
Dvignil je že roke / cepin na vrhu Everesta in dvignil je že v 
zrak Kresnika za najboljši slovenski roman.

Prost vstop!
Organizator: PK Martinček, VGC Dogaja se!

Vabilo 
Vljudno vabljeni na proslavo ob slovenskem kultur-
nem prazniku, ki bo v četrtek, 7. februarja 2019, ob 
17. uri v večnamenski dvorani Vuhred.

Organizator: KPD Kovač Lija Vuhred in Osnovna šola 
Vuhred.

VABLJENI NA
OSREDNJO PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU

Spet doma
7. FEBRUAR 2019

OB 19. URI
KULTURNI DOM 

RADLJE
OSREDNJI GOST:

Marjan Valenti

SODELUJOČI:

Mestni pihalni orkester Radlje
Moški pevski zbor Radlje

Mešani pevski zbor Mavrica

VSTOP PROST.



2. SPREMENJEN NAČIN LOČEVANJA ODPADKOV

Druga sprememba se nanaša na ločevanje oz. odlaganje odpadkov v zabojnike ali vrečke. V tabeli so 
prikazane skupine odpadkov in posamezni odpadki, ki spadajo med odpadno komunalno embalažo, 
mešane komunalne odpadke in biološko razgradljive odpadke.

ODPADNA KOMUNAL-
NA EMBALAŽA                                           
Embalaža naj bo praz-
na in stisnjena!

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI BIOLOŠKO                                  
RAZGRADLJIVI ODPADKI           

1. PLASTIČNA EMBALAŽA 
(plastenke, plastične 
vrečke in folije, plastična 
embalaža pralnih 
sredstev, plastični lončki, 
plastične tube, stiropor) 

1. VSE VRSTE HIGIENSKIH PRI-
POMOČKOV (papirnate brisače 
in robčki, higienski vložki, zobne 
ščetke, britvice, plenice)

1. ZELENI VRTNI ODPAD
(odpadno vejevje, trava, 
listje, stara zemlja lončnic, 
rože, plevel, gnilo sadje, 
stelja malih rastlinojedih 
živali, lesni pepel)

2. KOVINSKA EMBALAŽA 
(pločevinke, konzerve, 
aluminijasta folija, praz-
na kovinska embalaža 
sprejev in lakov ter živil, 
kovinske tube)

2. OSTANEK KOMUNALNIH 
ODPADKOV (kosti, olupki citru-
sov, hišne smeti od pometanja, 
vrečke iz sesalnikov, manjše 
količine neuporabnih oblačil in 
obutve, odpadki iz keramike in 
porcelana, odpadki iz gume in 
usnja, celofan, lepilni trakovi, 
pisala, pasji in mačji iztrebki (pe-
sek), cigaretni ogorki) BIOLOŠKO 
RAZGRADLJIVI ODPADKI

2. KUHINJSKI ODPADKI 
(zelenjavni in sadni odpadki 
vseh vrst, jajčne lupine, kav-
na usedlina, filter vrečke, 
pokvarjeni prehrambeni iz-
delki, kuhani ostanki hrane) 
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI 
ODPADKI

3. SESTAVLJENA EMBA-
LAŽA (tetrapak embalaža 
od hrane in pijače, sesta-
vljene vrečke prehram-
benih izdelkov)

POZOR: V zabojnik 
ne odlagajte papirja, 
papirnate in kartonaste 
embalaže ter steklene 
embalaže! Navedeno 
embalažo oddajte na 
ekološkem otoku ali zbir-
nem centru za odpadke.

POZOR: V zabojnik ne odlagajte 
odpadne embalaže, biološko raz-
gradljivih odpadkov,  gradbenega 
odpada, odpadne električne in 
elektronske opreme in nevarnih 
odpadkov. 

POZOR: V zabojnik ne 
odlagajte kosti, odpadnega 
jedilnega olja, mačjih in 
pasjih iztrebkov, ostan-
kov živil, ki so obdelana s 
fitofarmacevtskimi sredstvi 
(olupki citrusov). Biološko 
razgradljivih odpadkov ne 
odlagajte v plastične vrečke, 
ker poslabšajo kakovost 
komposta.

3. KLJUČNE SPREMEMBE OZIROMA NOVOSTI

1. Papir, papirnata  in  kartonasta  embalaža  se  po  novem NE ODLAGA med  odpadno  komu-
nalno  embalažo. Ves papir, vključno s papirnato in kartonasto embalažo se odlaga izključno na 
ekoloških otokih in zbirnih centrih za odpadke. Lokacije ekoloških otokov in zbirnega centra so 
objavljene na naši spletni strani www.jkp-radlje.si.

2. Steklena embalaža se odlaga na ekoloških otokih in zbirnem centru za odpadke.
3. Odpadno plastično in kovinsko embalažo ter embalažo iz sestavljenih materialov je treba 

izprazniti ter odložiti med odpadno komunalno embalažo. Ostanke hrane je treba kompostirati 
v hišnih kompostnikih oz. odložiti v zabojnik za biološko razgradljive odpadke. 

4. V zabojnik za mešane komunalne odpadke ni dovoljeno odlagati odpadne komunalne embalaže.

PODJETJE KOCEROD, ki izvaja obdelavo komunalnih odpadkov, najavlja večjo ceno sto-
ritev za prevzem nepravilno ločenih odpadkov tistim 
občinam oz. komunalnim podjetjem, ki ne bodo sledila 
navodilom in dosegala zahtevane »čistoče« zbranih ko-
munalnih odpadkov.

V letu 2019 bomo začeli z intenzivno 
kontrolo pravilno ločenih odpadkov 
v posodah in vrečkah. Vključili bomo 
tudi kontrolo BIO posod in kompo-
stnikov. Občane prosimo, da se pot-
rudite in pravilno ločujete odpadke v 
izogib naraščanju cen in prijav zaradi 
nepravilnega ločevanja na Medob-
činski inšpektorat. 

JKP Radlje d.o.o.

OBVESTILO
SPREMEMBA NAČINA LOČENEGA 
ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
Spoštovani, v skladu z Uredbo o obvezni občin-
ski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih 
odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/17) in Uredbo o ravna-
nju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, 
št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 
18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17,  
60/18 in 68/18)) vas obveščamo, da s 1. 2. 2019 
skladno z zahtevami Uredbe uvajamo spremem-
be pri ločevanju komunalnih odpadkov. Z ob-
vestilom vas želimo podrobneje seznaniti o vseh 
spremembah, ki se nanašajo na ločeno zbiranje 
odpadkov. Verjamemo, da vam bodo navodila v 
pomoč ter da bo s tem prehod na nov način lo-
čevanja odpadkov čim bolj preprost in razumljiv.

1. SPREMENJENO POIMENOVANJE 
ZABOJNIKOV IN VREČK
Prva sprememba se nanaša na poimenovanje 
zabojnikov, pri čemer se bo zabojnik za suhe 
odpadke preimenoval v zabojnik za ODPADNO 
KOMUNALNO EMBALAŽO, zabojnik za mokre 
odpadke pa v zabojnik za MEŠANE KOMUNALNE 
ODPADKE. Poimenovanje zabojnika za biološko 
razgradljive odpadke pa ostaja nespremenjeno. 
Nove nalepke za zabojnike bomo razdelili v čim 
krajšem času, dobili jih boste ob rednem pobira-
nju odpadkov. Prosimo, da jih ustrezno nalepite 
na zabojnike. 

Navodilo za zamenjavo nalepk: 
Priporočljivo je, da zabojnike za odpadke posta-
vite na toplo in odstranite staro nalepko, povr-
šino očistite ter nalepite novo nalepko. Na tak 
način bodo nalepke dlje časa obstojne. Spreme-
njeno bo tudi poimenovanje vrečk. Režim odvo-
za ostane nespremenjen.

POIMENOVANJE 
ZABOJNIKOV IN 
VREČK SEDAJ: 

POIMENOVANJE 
ZABOJNIKOV 
IN VREČK PO 
NOVEM: 

Suhi odpadki
ODPADNA 
KOMUNALNA 
EMBALAŽA

Mokri odpadki
MEŠANI 
KOMUNALNI 
ODPADKI 

Biološko razgradljivi 
odpadki 

BIOLOŠKO 
RAZGRADLJIVI 
ODPADKI

URNIK ODVOZA ODPADKOV
Urnik odvoza odpadkov in vse in-
formacije glede ravnanja s komu-
nalnimi odpadki lahko pogledate 
na spletni strani: 
https://www.jkp-radlje.si
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