
Praznične dni na remšniku 
PoPestrili mladi
Praznične dni na Remšniku so nam prav gotovo najbolj 
popestrili naši mladi, ki so nam pripravili kar dve prireditvi. 
Prva se je zgodila v nedeljo, 18. 12. 2011, v Krajevni dvorani 
na Remšniku, ko smo prisostvovali božično-novoletni pri-
reditvi. Ob tej priložnosti so nam program pripravili naši 
najmlajši iz OŠ Remšnik, pod vodstvom tukajšnjih učiteljic. 
Predstavili so se v prikupni kratki igrici na temo Božička, 
pripravili pa so tudi kar nekaj izvrstnih pevskih in glasbenih 
nastopov. Ponovno se je pokazalo kvalitetno delo mentor-
jev z našimi najmlajšimi. Ob tej priložnosti sta vse prisotne 
pozdravila  tudi ravnatelj OŠ Radlje mag. Damjan Osrajnik 
ter predsednik KS Remšnik Boris Gašper.
                                                   

Praznični koncert Vokalne skupine 
remšnik
Drugo  v sklopu božično - novoletnih prireditev pa so v to-
rek, 27. 12. 2011, pripravili člani Vokalne skupine Remšnik, 
ki deluje pod okriljem kulturnega društva. Vokalno skupino 
vodi Martina Resnik, ki je na nedavnem srečanju odraslih 
pevskih zborov na Regijskem tekmovanju v Dravogradu prej-
ela nagrado za najbolj obetavno mlado zborovodkinjo. Prav 
tako je nagrado, in sicer bronasto plaketo, osvojila Vokalna 
skupina. Ta je pripravila čudovit božično - novoletni kon-
cert v cerkvi Sv. Jurija. Za množico obiskovalcev v prepolni 
cerkvi so pripravili niz čudovitih pesmi. V goste so povabili 
tudi člane skupine Sence iz Gimnazije Ravne na Koroškem, 
ki so se predstavili  z izvirno predstavo kombinacij luči in 
teme. Ob koncu čudovitega večera so vse prisotne pogostili 
z domačim pecivom in toplim napitkom.

Boris Gašper,
predsednik ks remšnik 

Poštnina plačana pri 
Občini Radlje ob Dravi
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eVroPa za držaVljane
Občina Radlje ob Dravi je dne, 31. 8. 2011,  na Izvajalsko agen-
cijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) 
v Bruselj poslala prijavo na program Evropa za državljane (2007 
– 2013). Prijava vsebuje projekt »Dvig javnega mnenja o vs-
topu v EU pri državi kandidatki za članstvo preko civilne družbe 
– sistem od spodaj navzgor pri oblikovanju tesneje povezane 
Evrope«. Projekt je bil prijavljen pod Akcijo 1: Aktivno evropsko 
državljanstvo, Ukrep 1. 1: Pobratenje mest, Srečanje državljanov 
na podlagi pobratenja mest.
V mesecu decembru 2011 je občina radlje ob dravi prejela 
odločbo o dotaciji s strani eaCea, v vrednosti 15.000,00 €, kot 
edina občina v sloveniji.
Nosilec projekta je Občina Radlje ob Dravi, kot partnerja pa 
sodelujeta Grad Čazma iz Hrvaške in Občina Ribnica na Pohor-
ju. Projekt se bo odvijal na različnih lokacijah v Občini Radlje 
ob Dravi, in sicer od 11. 5. 2012 do vključno z 21. 5. 2012. Pri 
projektu bodo odigrala pomembno vlogo društva s hrvaške in 
slovenske strani, ki bodo projektu dala vsebino po programu 
prijave. 
Projekt predstavlja sodelovanje z državo, ki še ni članica Ev-
ropske Unije in je naravnan tako, da krepi skupne vrednote, 
zgodovino in kulturo med Evropsko unijo in projektnima 
državama; prav tako pa krepi strpnost in povečuje medsebojno 
razumevanje. Društva iz obeh strani bodo predstavila svoje de-
lovanje in tako bomo lahko primerjali svoje običaje, poglede in 
prakse z namenom doseči prebivalstvo v vsakdanjem življenju. 
Projekt bo med seboj povezal ljudi iz lokalnih skupnosti. Vsako 
društvo iz gostujoče občine bo spoznalo sebi sorodno društvo iz 
občine gostiteljice. S projektom bomo krepili temeljne vrednote 
EU, ki so navedene v Lizbonski pogodbi; kot je človekovo dosto-
janstvo, svoboda, demokracija, enakost, spoštovanje človekovih 
pravic, solidarnost in mir med državami. Velik del projekta je 
namenjen spoznavanju Evropske unije, prostovoljstvu in ak-
tivnemu staranju.  
Strokovno tehnični povezovalec programa bo Javni zavod ŠKTM 
za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. 
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost 
avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske 
komisije. 

občina radlje ob dravi
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oddajte svojo zgodbo!
Ker bi radi, da prav vsi sodelujemo pri ustvarjanju tedenskih novičk Občine Radlje ob 
Dravi, vas vabimo, da nam najkasneje do ponedeljka do 12.00 ure pošljete na naslov nov-
ice@radlje.si vaše zgodbe in informacije, ki bi radi, da jih objavimo. Potrudili se bomo, da 
bomo upoštevali prav vse, kar pa zaradi ažurnosti obveščanja ne bomo utegnili objaviti, 
bomo dodali na naš FB profil in spletno stran Občine Radlje ob Dravi.

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

tradicionalni novoletni 
pohod remšnik – kapunar
Že več let zapored se pohodni sekciji 
iz Vasi in Remšnika drugega dne v letu 
odpravita na zimski pohod  iz Remšnika 
do koče na Kapunarju.  Tako je bilo tudi 
letos, ko se nas je kar nekaj opogumilo 
in odšlo na pot, kljub močnemu vetru, ki 
nas je spremljal. Na pot smo se odpravili 
z veliko dobre volje in domačimi mesni-
mi  dobrotami, ki jih spravimo v nahrbt-
nike. Na poti, ki traja slabo uro in pol, 
smo se ustavili na raznih domačijah, 
kjer domačim voščimo ob novem letu. 
Na Kapunarju so nas pričakali tukajšnji  
člani kluba radioamaterjev, ki nas že 
tradicionalno pogostijo s toplim čajem 
in domačim žganjem. Po krajšem od-
dihu smo se odpravili proti Remšniku in 
v zgodnjih popoldanskih urah  sklenili, da 
se prihodnje leto zopet srečamo ob tej 
priložnosti.

Boris Gašper,
 predsednik ks remšnik 

noVoletna 
ljuBljana
Sredi decembra lani smo se člani 
Turističnega društva Radlje odločili za 
ogled novoletne Ljubljane. Po jutranji 
kavici na Trojanah smo, po »krivdi« avto-
ceste, prekmalu prispeli v prestolnico, in 
zato morali svoj potovalni klepet skrajšati. 
»No ja, bomo po še v Ljubljani nadaljeva-
li,« smo si rekli. A iz tega ni bilo nič. Tiste 
tri ure prostega ogleda Ljubljane smo se 
razkropili po ulicah in trgih, ali pa sledili 
utripu Plečnikove tržnice. Ob 13.00 uri 
nas je čakal lokalni vodič Martin. Že na 
Prešernovem trgu nam je povedal toliko 
zanimivega, da se nam je mesto takoj 
prikupilo. Potem še malo križarjenja po 
ulicah in nato še z gondolo na Ljubljan-
ski grad! Imeli smo srečo, Ljubljana je 
bila namreč brez megle. S pogledom se 
je dalo zaobjeti celo mesto, in tako smo 
lahko uskladili svoj občutek za njegovo 
velikost. Med nami jih je bilo kar nekaj, ki 
mesta niso poznali. Še več pa tistih, ki so 
nekoč tam študirali, imeli službo, ali jim 
je bilo kako drugače že vse znano in vide-
no. Vsi pa smo želeli Ljubljano doživeti 
kot turisti in smo jo na koncu soglasno 
uvrstili med najlepša mesta.

ivana Hauser,
td radlje ob dravi 

zaključek 
Projekta »koCerod« 
Po enoletni zamudi 
Vendarle tik Pred 
Vrati
Po večletnih pripravah smo spomladi leta 
2009 sočasno pričeli  z gradnjo novega 
regijskega odlagališča za odlaganje preo-
stanka komunalnih odpadkov v »Koroški 
regiji in izgradnjo  objektov predelave 
odpadkov (sortirnica, MBO in kom-
postarna na lokaciji v Mislinjski dobravi v 
MO Slovenj Gradec); vse skupaj pod na-

zivom »KOCEROD, kar vključuje izgradnjo 
Koroškega centra za ravnanje z odpadki 
za 12 občin Koroške razvojne regije s 
74.077 prebivalci. Vrednost celotne in-
vesticije znaša okrog 20 mio €. Od tega  
bo 65 % upravičenih stroškov prispeval 
Kohezijski sklad EU,  12 % država, preo-
stalo pa 12 občin Koroške razvojne regije. 
Po prvotnih napovedih naj bi  bila izgrad-
nja  zaključena v slabih dveh letih, a se 
zaradi zamud izvajalca Primorje, d.d., to 
ni zgodilo. Tako danes, po enoletni  za-
mudi, še vedno nismo pričeli s poskus-
nim obratovanjem, zaradi nezadostne 
aktivnosti  in finančnih težav izvajalca. V 
teh dneh zaključujemo s fizično izgradnjo 
objektov, veliko pa je potrebno še posto-
riti na izpolnitvi pogojev za predajo pro-
jektno - tehnične dokumentacije od po-
dizvajalcev, ki le to pogojujejo s poplačili 
zapadlih obveznosti s strani izvajalca. Po 
zagotovilih izvajalca bo tudi ta problem 
ob ustrezni pripravljenosti bank razrešen 
do konca leta. Tako smo že začeli s kon-
trolnimi meritvami in testiranjem op-
reme pred zagonom, in če bo šlo vse po 
načrtih, je realno pričakovati pričetek 
poskusnega obratovanja v drugi polovici 
januarja 2012. V mesecu novembra so 
vse občine sprejele družbeno pogodbo 
o ustanovitvi skupnega javnega podjetja 
»KOCEROD, družbe za ravnanje z odpad-
ki, d.o.o. Tako bodo v tem mesecu izpol-
njeni vsi formalni pogoji  za delovanje v 
okviru novega podjetja.
Tudi vsa štiri komunalna podjetja so že 
pričela z ločenim zbiranjem na izvoru. 
Tako smo v okviru gospodinjstev dolžni 
ločevati odpadke v najmanj tri skupine:  
suha frakcija, mokra frakcija in biološko 
razgradljiva frakcija. Nekateri občani 
prav zgledno ločujejo, drugi pa ločevanje 
jemljejo kot nepotrebno delo in še 
vedno mečejo mešane komunalne od-
padke skupaj s čistimi frakcijami, kar bo 
v prihodnje onemogočalo zmanjševanje 
količine odpadkov za predelavo oziroma 
odlaganje. Prav zato na tem mestu pozi-
vamo v letu 2012 vse občanke in občane: 
»Ločujmo, ločujmo in še enkrat ločujmo 
komunalne odpadke«, v prepričanju, da 
bomo s tem zmanjšali odlaganje odpad-
kov v okolju. Poskrbimo, da bo čarobnost 
narave večna. Varujmo okolje! 

mag. ivan Plevnik, 
vodja projekta koCerod


