
št. 46  • december 2017
Naj vas v letu 2018 grejejo topli stiski rok iskrenih ljudi, 
široki nasmehi vaših dragih in zavest, da je novo leto

čas za nove začetke, nove izzive in nove zmage na vseh 
področjih. Želimo vam čudovite božične praznike! 

Občina Radlje ob Dravi se je tudi letos odločila, da bosredstva, 
ki so bila namenjena za voščilnice, namenila socialno ogroženi 

družini v občini Radlje ob Dravi.
 

Mag. Alan Bukovnik, župan Občine Radlje ob Dravi

OBVESTILO VSEM UPORABNIKOM ZBIR-
NEGA CENTRA RADLJE GLEDE ODLAGANJA 
ZELENEGA ODREZA IN GRADBENEGA MA-
TERIALA
JKP Radlje ob Dravi obvešča vse uporabnike vodovodnega Po-
stopek oddajanja oziroma sprejemanja ločeno zbranih frakcij v 
Zbirnem centru Radlje se izvaja po navodilih delavca JKP Radlje 
ob Dravi, ki nadzira in usmerja pravilno razvrščanje in odlaganje 
ločeno zbranih frakcij, med katere sodijo tudi zeleni odrez in grad-
beni odpadki.
Posamezna gospodinjstva lahko brezplačno oddajo manjše količi-
ne zelenega odreza in gradbenega materiala maksimalne količine 
0,5 m3 , in sicer v obdobju 4 mesecev. Količina zelenega odreza in 
gradbenega materiala, večja od 0,5 m3, se z odbitkom 0,5 m3  ob-
računa po veljavnem ceniku JKP Radlje ob Dravi. Za pravne osebe 
brezplačna oddaja ne velja. 
Odpadke, večje količine od 1 m3, oddajte na Zbirnem centru Muta, 
kjer se stehtajo in obračunajo na podlagi izdanega tehtnega lista.
Zbirni center Radlje je odprt:
• vsak delovni dan od ponedeljka do petka (razen torka) od 

7.00 do 15.00 ure,
• vsak torek od 7.00 do 17.00 ure,
• vsako soboto od 8.00 do 12.00 ure.
Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 041 321 271 
(Kristijan Palk).

JKP RADLJE OB DRAVI
mag. Gregor Ficko, direktor

OBVESTILO 
Spoštovani! Obveščamo vas, da zaradi izrednega stanja na lokalni cesti 
p.d. Mravljak (Prater) odpovedujemo 1.  mednarodni predbožični nočni 
pohod in druženje slovenskih in avstrijskih pohodnikov na Sv. Pankraci-
ju, ki je bil načrtovan za 23. 12. 2017.
Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.

KŠT Društvo Remšnik, Alfonz Resnik

Srecno 2018
Naj čas nikoli ne mineva tako hitro,

da ne bi zastali in pomislili na drage prijatelje …
Se nasmehnili, spomnili in občutili lepote tega, 

da imamo drug drugega.

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške (MMKC)



NAMESTITEV DEFIBRILATORJA 
(AED) NA REMŠNIKU
Krajevna skupnost Remšnik si je zadala, da bo v letu 2018 nabavila de-
fibrilator (AED). V ta namen smo v proračunu že predvideli in rezervirali 
finančna sredstva skupaj z Občino Radlje ob Dravi.
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi se je prijavil na razpis Ministrstva za 
zdravje Republike Slovenije za brezplačno nabavo AED. Na tem razpisu 
je bil ZD Radlje uspešen in tako prejel 6 defibrilatorjev, od tega je Občina 
Radlje ob Dravi prejela 2 defribilatorja. 
Na pobudo župana, mag. Alana Bukovnika, in izkazano zanimanje KS 
Remšnik je eden izmed teh nameščen tudi na vhodu v prostore KS Rem-
šnik, Remšnik 5.
Za tako veliko pridobitev za naš kraj smo izredno hvaležni direktorici ZD 
Radlje, gospe Lidiji Golob, ter županu Občine Radlje ob Dravi, mag. Ala-
nu Bukovniku.
Da pa bi delovanje in uporabo AED predstavili čim širšemu krogu kraja-
nov Remšnika, smo izvedli krajšo demonstracijo uporabe. Le-to je odlič-
no predstavil gospod Aleš Kogelnik, zaposlen na Reševalni postaji Radlje 
in član PGD Radlje.
Demonstracija je bila izvedena to nedeljo v krajevni dvorani tik pred 
božičnim koncertom, katerega je organiziral KŠTD Remšnik, v izvedbi 
učencev OŠ Remšnik, Vrtca Remšnik in Vokalne skupine Remšnik.

Ob zaključku leta KS Remšnik 
izreka iskreno zahvalo za dob-
ro sodelovanje vsem krajanom, 
društvom in ustanovam na Rem-
šniku, predvsem pa vam voščimo 
sreče, zdravja in uspehov polno 
2018.

     
  Krajevna skupnost Remšnik

Predsednik sveta KS Remšnik
  

Boris Gašper

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani! 

Ob iztekajočem letu in pričakovanju novega je čas, 

ko drug drugemu zaželimo dobro leto.  

Leto 2018 naj bo radodarno z zdravjem, veseljem, srečo, 

uspehi, naj bo v miru, zaupanju in sodelovanju preživeto. 

                         Krajevna skupnost Radlje ob Dravi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ŽIVE JASLICE 

V izvedbi mladih z Dobrave in dekliškega pevskega zbora Aglaja 

 sobota, 23. 12. 2017, ob 18.00, igrišče Dobrava 
 torek, 26. 12. 2017, ob 18.00, Vodni park Radlje ob Dravi 

 

 
 

Vljudno vabljeni, da skupaj podoživimo božično skrivnost! 

 
 

 

KŠTD Dobrava in DPZ Aglaja  

BREZ 
VSTOPNINE 

UPORABNIKI VODOVODNEGA SISTEMA
JKP Radlje ob Dravi obvešča vse uporabnike vodovodnega 
sistema na Remšniku in Zg. Vižingi, da se bodo hišni priključki, 
s katerimi bodo gospodinjstva priključena na novozgrajeno vodo-
vodno omrežje, pričeli izvajati po dokončanju vseh gradbenih in 
montažnih del. 
Pred pričetkom priključevanja posameznih objektov na primarni 
sistem se bo pri uporabnikih oglasila ekipa komunale, ki bo izva-
jala prevezave in se z vsakim posameznim uporabnikom individu-
alno pogovorila o vseh podrobnostih.
Pričetek del bo en teden prej objavljen tudi na spletnih straneh 
JKP Radlje ob Dravi in občine. 

JKP RADLJE OB DRAVI
mag. Gregor Ficko, direktor

Veseli december
v Zimski vasi

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

Tudi leto vas vabimo v središče Radelj – za hotelom, 
v praznično ZIMSKO VAS.

V petek, 22. Decembra 2017, med 16. in 18. uro bo v zimski vasi
PRAZNIČNA TRŽNICA, kjer lahko prodate, kupite, podarite, 

 zamenjate svoje izdelke. 
Za pestro dogajanje bodo poskrbeli izvajalci glasbenega in atraktivnega 

PROGRAMA, ki ga bodo izvedli domači in povabljeni gostje. 
Izdelovali bomo PRAZNIČNE LUČKE za večerne zimske sprehode. Okre-

pčali se bomo s čajem, palačinkami in še s čim ...  

V soboto, 23. decembra, se ob 16.30 zberemo v zimski vasi, od koder 
se bomo z lučkami sprehodili do Doma za starejše občane Hmelina. 

V domu sledi PROGRAM s PRAZNIČNO PREDSTAVO za stanovalce in 
obiskovalce doma ter druženje. 

Pričakujemo tudi Dedka Mraza s svojim spremstvom.
Vabljeni na prijetno druženje v domačem kraju.

Da bomo leto 2017 zaključili z veseljem in zadovoljstvom, 
se ob podpori Občine Radlje ob Dravi trudimo 

člani Društva prijateljev mladine Radlje.


