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NAPOVED 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA 
SVETA
V ponedeljek, 27. januarja 2020, ob 18. uri bo v prostorih Ob-
čine Radlje ob Dravi potekala 10. redna seja Občinskega sveta 
Občine Radlje ob Dravi.

Občina Radlje ob Dravi

NA OŠ REMŠNIK ODMEVALA KEKČEVA PESEM  
»Dobra volja je najbolja, bodi dan na dan vesel!« je odmevala 
Kekčeva pesem, ki je v prazničnem decembru vabila starše in otro-
ke v remšniško šolo na ogled predstave o Kekcu in zapolnila šolsko 
avlo do zadnjega kotička. Nekaj utrinkov s predstave ste si lahko 
ogledali že v prejšnjih Novičkah, saj nam je ponagajal tiskarski škrat 
in k prispevku o božično-novoletni prireditvi objavil fotografije s 
Kekčeve predstave.

Odlična igralska zasedba je igrico nadvse dobro zaigrala in tako 
pričarala dobro voljo na obrazu prav vsakega obiskovalca in s tem 
dodala samo še piko na i prijetnemu predprazničnemu vzdušju, ki 
je že tako bogatilo popoldansko druženje. Po ogledu predstave nas 
je obiskal še palček Dolgobradec, ki je poskrbel za sladko prese-
nečenje. Druženje se je nadaljevalo s prijetnim klepetom ob čaju 
in piškotih, ki smo ga zaključili s potrditvijo, da je v teh prazničnih 
dneh dobra volja res najbolja, in se razšli z željo, da bi nas spremlja-
la tudi v prihajajočem letu 2020. 

Tiskarski škrat se za nastalo zmedo opravičuje in dodaja še nekaj 
fotografij z božično-novoletne prireditve, ki je potekala v nede-
ljo, 22. decembra 2019, v krajevni dvorani na Remšniku.

SODELOVANJE S CENTROM ZA PAMETNA 
MESTA IN SKUPNOSTI UNIVERZE V MARIBORU 
Decembra 2019 smo z Univerzo v Mariboru podpisali Pogodbo o 
sodelovanju pri izvajanju dejavnosti Centra za pametna mesta in 
skupnosti Univerze v Mariboru. 

UM:CPMS (Pametna mestna platforma Univerze v Mariboru) je 
platforma, ki povezuje gospodarstvo, raziskovalne organizacije, 
mestne in občinske skupnosti ter druge deležnike. Usmerjen je v 
razvoj in aplikacijo visokotehnoloških rešitev za pametna mesta.

Center spodbuja nastajanje uspešnih verig vrednosti za projekte 
razvoja produktov in storitev, namenjenih pametnim mestom in 
skupnostim, učinkovito vključevanje v verige vrednosti ter trajno-
stno, ekonomično in sistemsko zasnovano izkoriščanje produktov 
in storitev pametnih mest in skupnosti.

Center in občina bosta sodelovala na naslednjih 
(UM:CPMS) področjih:

• vzpostavitev mreže senzorjev za spremljanje stanja okolja v 
povezavi z varnostjo in obveščanjem v primeru naravnih in 
drugih nesreč (poplave, požari, plazovi ...), uporaba sistemov 
za prenos signalov na območjih, kjer ni internetnih povezav ali 
konfiguracija terena otežuje prenos signalov;

• pametna infrastruktura na področju javne razsvetljave, do-
bave pitne vode, odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda, 
zbiranja gospodinjskih odpadkov, spremljanje rabe in proizvo-
dnje električne energije;

• zdravstvena oskrba za občane v oddaljenih predelih občine in 
napredno komuniciranje z občani – vzpostavitev komunikacij-
skih točk v različnih predelih občine. 
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ODDAJA LOČENIH FRAKCIJ V ZBIRNI CENTER 
RADLJE        
V Zbirnem centru JKP Radlje ob Dravi lahko občanke in občani 
oddajo vse ločene frakcije navedene v prilogi, ki prikazuje seznam 
nevarnih komunalnih odpadkov (Tabela 1) in nenevarnih komu-
nalnih odpadkov (Tabela 2). Tabeli sta objavljeni na spletni strani 
občine http://www.radlje.si/novice/2477 

Vse naštete frakcije morajo biti pred oddajo ločene in ustrezno 
pakirane in zaprte, da ne pride do izlitja nevarnih tekočin, kot so 
barve, olja in laki.

Za prevzem večjih količin, predvsem nevarnih odpadkov, je treba 
le-te plačati po veljavnem ceniku JKP Radlje ob Dravi (količine 
večje od 5 l). Prav tako je treba plačati večje količine mešanih 
komunalnih, gradbenih odpadkov, zelenega odreza (količine večje 
do 0,5 m3/mesec). Cenik je objavljen na spletni strani JKP Radlje 
ob Dravi in izobešen v Zbirnem centru Radlje ob Dravi.
Odpustki plačila za pravne osebe ne veljajo, zato morajo plačati 
celotno oddano količino.

V Zbirnem centru je vedno navzoč delavec, ki občanom pomaga 
pri dajanju različnih informacij in pri razvrščanju pripeljanih frakcij.

JKP Radlje ob Dravi



VABLJENI V KNJIŽNICO RADLJE
V četrtek, 23. januarja 2020, ob 18. uri v Knjižnico Radlje na po-
topisno predavanje in predstavitev knjige Jasne Tuta: VSE BARVE 
POLINEZIJE.

Jasna Tuta je v zadnjih desetih letih večino časa preživela na otokih 
Južnega Pacifika, kjer je s svojo jadrnico plula od zaliva do zaliva 
in tako od blizu spoznala tamkajšnje kraje, ljudi in običaje. Največ 
časa je preživela v Francoski Polineziji, državi bujnih vulkanskih 
otokov in eksotičnih plaž, ki ji je posvečena zadnja knjiga. Prvenec 
Moj svet sredi oceana, v katerem je opisana mesec dni dolga ne-
prekinjena plovba od Mehike do Polinezije, pa je v tem letu tudi že 
doživel novo izdajo. 

Jasna Tuta piše knjige o svojih potovanjih, prav tako pa rada svo-
je izkušnje predstavi tudi drugim preko pripovedovanja zgodb ob 
fotografijah in tako predstavlja jadranje kot alternativni življenjski 
stil. Po predstavitvi bo poslušalcem na voljo za vprašanja in razgo-
vor.

Vabljeni na pestro popotniško druženje.

V četrtek, 30. januarja 2020, ob 18. uri v Knjižnico Radlje na pre-
davanje Jane Lavtižar: Ustvarjanje prostorov za življenje – čišče-
nje nereda.

Čiščenje nereda je veščina, o kateri se veliko govori in piše, a nas 
mora vendarle k njej nekaj spodbuditi. Prostori, v katerih živimo, 
so z nami povezani prav tako, kot je naše telo povezano z našo 
duševnostjo. Zdrav duh v zdravem telesu, pravi latinski rek: za telo 
skrbimo, da bi se tudi duševno počutili dobro, in s celjenjem du-
ševnih ran zdravimo psihosomatske bolezni.

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 24. 1. 2020 18:00 Igranje družabnih iger, 
igranje namiznega tenisa

20:00 Križanje mnenj

Sobota, 25. 1. 2020 16:00 Družabni vikend

20.00 Kuhamo z mladimi

Nedelja, 26. 1. 2020 16:00 Družabni vikend

Ponedeljek, 27. 1. 
2020

9:00 Angleške pogovorne 
urice

9:30 Berem, torej mislim v 
Domu Hmelina

18:00 Igranje namiznega tenisa

20:20 Rekreacija za mlade v 
športni hiši

Torek, 28. 1. 2020 10:00 Miselna delavnica v DU 
Radlje

16:00 Tečaj nemščine

18:00 Igranje namiznih iger

Sreda, 29. 1. 2020 9:00 Kuharska delavnica

9:30 Merjenje krvnega tlaka in 
sladkorja v krvi

18:00 Ustvarjalna delavnica

Četrtek, 30. 1. 2020 10:00 Urice za sproščanje z 
Društvom ŠENT

10:00 Tečaj nemščine

18:00 Ugankarski popoldan

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 
24. 1. 2020–30. 1. 2020

Zelo podobno je s prostorom: s svojimi mislimi, čustvovanjem in 
delovanjem vplivamo nanj, da postane naše zrcalo; in potem to 
zrcalo vpliva na nas – podnevi in ponoči.

Navezanost na predmete, ki jih ne potrebujemo, je v naši potro-
šniški kulturi vidna na vsakem koraku. Nakopičene reči nas motijo, 
imamo pa celo vrsto izgovorov, zakaj se ne moremo posloviti od 
njih. Resnični razlogi pa so globlji, velikokrat nezavedni. Predavate-
ljica se je v svoji dolgoletni praksi psihoterapevtskega dela opremi-
la z znanjem, kako spremljati ljudi na poti preobrazbe. Mogoče se 
bomo na podlagi njenih spodbud lažje odločili za čiščenje nereda 
v domovanju ali pisarni, mogoče celo le v enem prostoru, ali pa za 
začetek na enem samem delu, kot je recimo knjižna polica. 
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