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Popolna zapora ceste
Obveščamo vas, da je zaradi sanacije plazu popolna zapora za tovorna
vozila na lokalni cesti Tišler–Kepec, pri Sp. Ovčarju. Sanacija bo trajala
predvidoma do konca meseca avgusta.
Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.
Občina Radlje ob Dravi

Prijava napak pri javni
razsvetljavi – obvestilo

Vse občanke in občane obveščamo, da nam lahko, v kolikor opazite
kakršnokoli napako na javni razsvetljavi, to sporočite na naslednje
številke:
•
Elektro Celje, Nadzorništvo Vuzenica; 88-26-565,
•
Občina Radlje ob Dravi, Janko Mihev; 041-567-432,
•
Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d. o. o.,
Benjamin Škurnik, 051-436-430.
Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.
Občina Radlje ob Dravi

Obisk slovenske vojske

V torek, 14. julija, nas je obiskal brigadir 72. brigade Slovenske vojske
Franc Koračin s sodelavci. Pridružil se nam je tudi poveljnik civilne
zaščite Občine Radlje ob Dravi Bogdan Ladinik. Pogovor je potekal
o dosedanjem sodelovanju med občino in vojsko ter o projektih v
letošnjem letu.
Tudi v prihodnje si želimo takšnega sodelovanja.
Občina Radlje ob Dravi

Radlje ob Dravi vstopajo
v zeleno shemo
Slovenskega turizma
Radlje ob Dravi so se pridružile 15 destinacijam, ki so vstopile v
pilotni nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih
poslovnih modelov v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega
turizma. Shema se izvaja pod okriljem javne agencije SPIRIT
Slovenija.
Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan sistem
za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh
stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem,
namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim
ponudnikom. V Radljah ob Dravi smo se odzvali na javni poziv za
destinacije in se priključili prvim pilotnim slovenskim turističnim
destinacijam, ki bodo ocenjene po ZSST.
Shema ZSST temelji na globalnih indikatorjih za trajnostni razvoj
destinacij GSTC in ETIS, ki jim je dodan nacionalni značaj. Gre za
kompleksen sistem, sestavljen iz več korakov in orodij. Takoj po
vstopu v shemo smo v destinaciji že pričeli z delom ter določili
koordinatorja, to je Sara Berglez Zajec, ki bo odgovorna oseba za
izvedbo celotnega postopka. Ta bo zaključen predvidoma do konca
letošnjega leta.
V nadaljevanju leta nas čaka več korakov – od osveščanja, kaj projekt
je in kaj prinaša, zbiranja in analize podatkov do priprave končnih
poročil. Z izvedbo celotnega postopka bomo pridobili celovit
vpogled v trajnost destinacije in mednarodno primerljivo oceno,
pa tudi nabor ustreznih ukrepov za izboljšave v prihodnosti. Poleg
tega se bomo s pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination na
slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in
družbi prijazna destinacija
Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je
projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je
nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji,
tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v
turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v
tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena
je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu
delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki jo obiščejo.
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

Izlet DPM Radlje

Otroci, starši, družine! Vabljeni na izlet s člani DPM Radlje.
V torek, 25. avgusta, se zberemo ob 7. uri na avtobusni postaji pri OŠ
Radlje. Odpravili se bomo v Rakov Škocjan – v deželo pravljic. Poleg
pravljičnih doživetij z Rdečo kapico bo naš dan izpolnjen z igrami,
ustvarjalnimi delavnicami, predstavo ter prijetnim druženjem.
Izlet je posebej primeren za otroke od 4. do 12. leta. Za predšolske otroke
je obvezno spremstvo odrasle osebe.

Povratek v Radlje je predviden med 19. in 20. uro.
Za dodatne informacije vprašajte ob prijavi ali pokličite Vojka: 070-820-288
ali Slavico: 041-489-348.
Prijave so obvezne, sprejemamo jih do 15. avgusta v Knjižnici Radlje ali
v MKC Radlje. Ob prijavi plačate prispevek za prevoz, prehrano (malico in
kosilo) ter vstopnico v deželo pravljic.
Vabljeni! Izlet bo prijetna popestritev ob zaključku počitnic.
DPM Radlje

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

Rad‘mam TEK
Vse tekaške navdušence obveščamo, da se lahko do konca meseca
julija prijavijo na tekaško prireditev Rad‘mam TEK na 5 in 10 km. Ob
plačani startnini tekači prejmejo uradno tekaško majico Rad‘mam TEK,
malico na dan teka, darilno vrečko sponzorjev ter vodno presenečenje.
Na tek se lahko prijavite na spletni strani www.radmamtek.si.
Naj vas spomnimo, da je naš tek edini tek v Sloveniji, na katerem
tečemo skozi fabriko in zmotimo nedeljsko proizvodnjo strojev!
Vabljeni v Radlje ob Dravi!
Gregor Likar, prof. šp. vzg.
Organizatorji:

s podporo

Obvestilo
Ob rednih pregledih občinskih in gozdnih cest vedno bolj
ugotavljamo, da lastniki pri spravilu lesa ne upoštevajo
zakonodaje.
Lastnike gozdov opozarjamo, da po spravilu lesa odstranijo
lesni sortiment ob cestišču. Pri večjih nalivih prihaja do
uničenja cest, saj se ob hlodovini, lesnih ostankih ipd. nabira
nanos kamenja, zemlje, to pa povzroča preliv vode na cestišče.
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d. o. o.,
se trudi, da z vzdrževanjem pripomore k višjemu standardu
cest. Z vašo pomočjo nam bo lažje uspelo.
JP KIČ Radlje, d. o. o.

VADBA PILATESA NA
VODNEM PARKU RADLJE
Obveščamo vas, da smo spremenili uro izvajanja vadbe pilatesa na
Vodnem parku Radlje. Pilates se bo od 18. julija 2015 dalje izvajal
vsako soboto ob 18. uri. Vabljeni!
Tjaša Havnik, DŠR Razgibaj se

