
ASFLATIRANJE CESTE KOLAR-RIBIČ

DOSTOPNI TURIZEM

Občina Radlje ob Dravi je poskrbela za ureditev in asfaltiranje 
600 m dolge ceste Kolar-Ribič. S tovrstnimi investicijami 
prisluhnemo posameznikom na različnih koncih občine ter 
jim na ta način omogočimo varno in dostojno pot do doma.

Občina Radlje ob Dravi

V začetku aprila smo se v okviru projekta Slovenia Green 
udeležili zanimivega predavanja, ki ga je Konzorcij organizacije 
priredil v Viteški dvorani gradu Štanjel. Tema seminarja je bil 
»Dostopni turizem«, kar povezuje dve pomembni področji 
Občine Radlje ob Dravi – občina kot turistična destinacija in 
kot prejemnica naziva Občina po meri invalidov. Velikokrat 
se pri snovanju turističnih atrakcij pozabi, da bi morale biti 
dostopne vsem. Ne samo gibalno oviranim, tukaj govorimo 
tudi o starejših, družinah z otroškimi vozički, poškodovancih, 
gluhi in naglušnih, slabovidnih. 
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima več kot 
15% ljudi eno od oblik funkcionalne oviranosti, številka pa 
se (predvsem na račun staranja prebivalstva) še povečuje. 
Predavatelji Zavoda Brez ovir so spregovorili o vrstah 
oviranosti in nam predstavili številne praktične primere 
kako lahko z manjšimi posegi v objekte in drugo javno 
infrastrukturo obiskovalcem z ovirami približamo turistično 
ponudbo. Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo.
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NOVO PARKIRIŠČE IN PLOČNIK 
V VUHREDU
V Vuhredu so se na območju šole in vrtca zaključila temeljna 
dela za  izgradnjo novega parkirišča in pločnika. Tako bo 
učenkam in učencem omogočena varna pot v šolo, staršem 
pa bo na voljo več prostora, da bodo lahko brez naglice 
pospremili svoje otroke. Veseli smo vsake nove pridobitve, 
takšne, ki polepšajo vsakdan naših najmlajših, pa še posebej.
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JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE 
KULTURNIH PROGRAMOV 
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo, Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 
za izbiro kulturnih programov in kulturnih ter Pravilnika o 
vrednotenju kulturnih programov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Radlje ob Dravi, je bil dne 
5.4.2022, objavljen JAVNI POZIV za zbiranje predlogov za 
dodelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih programov 
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju 
Občine Radlje ob Dravi za leto 2022. 

Prijave na javni razpis morajo prosilci poslati s priporočeno 
pošiljko ali oddati osebno na naslov Občina Radlje ob Dravi, 
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »NE 
ODPIRAJ - VLOGA NA JAVNI POZIV KULTURA 2022«, in sicer 
najkasneje do 16.5.2022.

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani: 
http://www.radlje.si/javni-razpis-in-natecaj/3011
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PRVI TRADICIONALNI VELIKONOČNI 
POHOD PO EVROPSKI PEŠPOTI E6 IN 
ČETRTI POHOD PO E6

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU 
NA REMŠNIKU

OBJAVA

V sodelovanju s Komisijo za evropske pešpoti Slovenije, PD 
Sevnica, PD Ptuj, PD Radlje  in gozdarji smo pot pričeli v 
Ivniku, si ogledali muzej in se podali po E6 ali njihovi (505) do 
mejnega prehoda Radelj. Se ustavili pri spomeniku katerega  
nam je predstavil g. Franc Glazer. Pot nas je vodila naprej do 
Žoharja, kjer se nahaja prvi žig v Sloveniji na Evropski pešpot, 
nato mimo Dominikanskega samostana do Dvorca, kjer se je 
naš dan s podpisom listne o tradicionalnem Velikonočnem 
pohodu, ki bo vsako letu v Radljah ob Dravi, končal v 
prijetnem vzdušju.  Med potjo sta nam gozdarki Zdenka in 
Jerneja predstavili še težave naših gozdov. Končali smo 4. 
pohod po E6 in 1. Velikonočni pohod v tem letu.

Ludvik Podrzavnik za Planinsko društvo Radlje ob Dravi

 »Ko daš mi ves čas zase, ko prevzameš prav vse nase. Ker vse 
to delaš zame, ker tako verjameš vame.«
                 (Nena Oštir Novak)

S podobnimi verzi je bila obarvana prireditev ob 
materinskem dnevu na Remšniku v petek, 25. 3. 2022. 
Po dveh letih je prireditev spet potekala v živo v Kulturni 
dvorani na Remšniku, kjer je skoraj zmanjkalo prostora za 
vse obiskovalce, ki so nam namenili svoj čas. 
Nastopali so otroci Vrtca Remšnik in učenci 1.–9. razreda 
POŠ Remšnik. Peli so pesmi, plesali in zaigrali igrico Bi se 
gnetli na tej metli, starejši učenci pa so na hudomušen način 
podali nekaj nasvetov svojim mamam.
S svojim obiskom so nas počastili tudi župan, mag. Alan 
Bukovnik, predsednik krajevne skupnosti Remšnik, Sašo 
Grögl, ter podravnateljica vrtca Špela Rus. Občina Radlje ob 
Dravi je vsaki obiskovalki podarila tudi rožico ob odhodu.
Polni pozitivnih vtisov pričakujemo naslednje prireditve v 
živo.

Učiteljice in vzgojiteljice Vrtca in POŠ Remšnik

Na spletni strani občine Radlje ob Dravi je pod zavihkom:  
http://www.radlje.si/projekti-v-obdobju-2018-2022/3014 
možno videti načrte za projekt »Aglomeracija 10991 Zgornja 
Vižinga – Občina Radlje ob Dravi« in idejne rešitve za 
projekt »Ureditev odvodnje komunalnih odpadnih voda na 
območjih aglomeracij Dobrava, Vuhred in Zgornji Kozji Vrh 
ter na območju PC Radlje in naselja Tilk«.
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