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PREDSTAVITEV PROJEKTA KUPUJMO LOKALNO
V enih izmed prejšnjih novičk smo vam predstavili spletno aplikacijo z 
imenom KUPUJMO LOKALNO. Cilj projekta je združiti razdrobljeno po-
nudbo blaga, storitev, kulturnih in turističnih znamenitosti v občini na 
eno mesto, kjer bo ponudba preverjeno točna.

Projekt KUPUJMO LOKALNO postavlja občinski spletni naslov kot vsto-
pno točko za pridobivanje informacij, ki jih potrebujemo v vsakdanjem 
življenju. Ko kupujemo kaj večjega (npr. avto), nam je povsem logično, da 
povprašamo splet. Pri nameri urejanja stanovanja, iskanja kje praznovati 
rojstni dan ali kdo nam bo izvedel izkop za čistilno napravo pa splet ni 
naša prva miselna izbira. Logično je, da iščemo dobavitelja na spletu tak-

MEDNARODNI FESTIVAL IGRAJ SE Z MANO
Mesec maj se zaključuje in za nami je letos že 12. Mednarodni festival 
Igraj se z mano. Javni zavod ŠKTM je v sodelovanju z Občino Radlje ob 
Dravi,  Centrom Janeza Levca Ljubljana in Društvom za kulturo inkluzije 
že drugič organiziral nepozaben festival v Radljah ob Dravi. 
Festival je potekal v znamenju povezovanja vseh generacij, ne glede na 
njihove posebnosti. Prek igre, osnovne otroške dejavnosti, smo ustvarili 
prostor in čas za »popolno inkluzijo« in s tem možnost spontanega dru-
ženja vseh ljudi, ne glede na »hendikep«. S številnimi aktivnostmi smo 
dokazali, da drugačnost ni ovira za sodelovanje, sklepanje prijateljstev, 
medsebojno pomoč in uspehe. Z igro, delavnicami, nastopi in vrhunsko 
glasbo smo premagovali predsodke, rušili stereotipe in gradili mostove 
med različnostjo. Ustvarjanje tovrstnih dogodkov predstavlja tudi velik 
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rat, ko že poznamo izdelek, ki ga želimo kupiti. Težava pa nastopi, ko še 
ne vemo točno, kaj želimo in ne poznamo kvalitete dobavitelja. Tu prev-
zame odgovornost projekt KUPUJMO LOKALNO, saj daje registru podjetij 
verodostojnost ter v ponudbi združuje lokalne ponudnike. 

Osnova projekta KUPUJMO LOKALNO je register ponudnikov blaga in 
storitev na območju občine. Vsak, ki sodeluje v projektu, je predstavljen 
z osnovnimi podatki o podjetju in s svojo ponudbo. V okviru projekta 
smo dodali še elektronski časopis, ki skrbi za objavo informacij iz pod-
ročja obrti in podjetništva, in modul »Aktualno«, ki združuje aktualne 
vsebine podjetij. 
Zavihek KUPUJMO LOKALNO najdete na prvi strani spletne strani občine  
http://www.radlje.si/domov. 
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finančni zalogaj. Zato se vsem, ki ste pomagali z donacijo ali pa kako 
drugače, ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo.
AKošir d.o.o.., AKTIVA VAROVANJE d.d., ATRIVA d.o.o., CNC P&K-PU-
ŠNIK d.o.o. , FRIDRO, d.o.o., GIN Dušan Sušek s.p., GORENJE SUROVINA 
D.O.O. PE RADLJE, LIMAKS ZASTOPANJE, D.O.O., Ljubljanske mlekarne 
d.o.o., Robert Potnik, s.p., Messer Slovenija d.o.o., Občina Radlje ob 
Dravi, Papirnica PANDA, Partner d.o.o., PGD Radlje ob Dravi, Pekarna 
d.o.o. Radlje ob Dravi, SODALIS d.o.o., SPAR, STROJ d.o.o., Stroka pro-
dukt d.o.o.
Festival so obarvali nasmehi vseh udeležencev, veselje ob igranju ter 
srečni in zadovoljni obrazi, ki nas navdihujejo za prihodnje delovanje. 
Vsem, ki ste sodelovali v tem projektu se iskreno zahvaljujemo, saj lah-
ko samo skupaj ustvarimo pogoje za odprto, strpno in prijazno družbo 
prihodnosti!

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi



TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI 
01. 06. 2018 – 07. 06. 2018

DATUM URA AKTIVNOST

Sobota, 
02. 06. 2018

16.00 Bogračijada

Nedelja, 
03. 06. 2018

16.00 Družabna nedelja

Ponedeljek,  
04. 06. 2018

17.00 Ustvarjalna delavnica

Torek,  
22. 5. 2018

10.00
16.00
17.00

Druženje mamic z dojenčki in 
malčki
Tečaj nemškega jezika
Reševanje križank 

Sreda,  
06. 06. 2018

9.00 Kuharska delavnica

Četrtek,  
07. 06. 2018

9.00
10.00
16.00

Medgeneracijska čajanka
Urice za sproščanje z društvom 
ŠENT
Tečaj nemškega jezika

OBLETNICA MMKC IN BOGRAČIJADA
Marenberški mladinski kulturni center praznuje!

Vabljeni v soboto, 2. 6. 2018, ob 16. uri pred MMKC. Kot vsako leto bodo 
zbrane ekipe pripravile bograč, po kuhi pa sledi glasbeni program. Zvečer 
nas bodo zabavali člani zasedb Funky Boys in Odprave zelenega zmaja.

Vabljeni

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

OBVESTILO ZA ZAČASNO ZAPORO CEST
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi obvešča javnost, da bo 
zaradi prireditve Obletnica MMKC in bogračija-
da od petka, 1. 6. 2018, od 22. ure do nedelje, 
3. 6. 2018, do 12. ure začasna popolna zapo-
ra občinske ceste, in sicer prostor v središču 
mesta: LK št. 346211, Malgajeva ulica (upora-
ba parkirišča MMKC in ceste pred parkiriščem 
– del od konca slaščičarne Center do začetka 
gostilne Bouono). Za razumevanje se Vam lepo 
zahvaljujemo.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi


