
OBVESTILO

PROGRAMI EU ZA MLADE

V SLUŽBI DOMOVINE – PROMOCIJSKA 
PRIREDITEV

Občina Radlje ob Dravi obvešča vse občane in druge 
udeležene v postopku Sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi – v nadaljevanju 
SD OPN 1, da poteka  v  prostorih Občine Radlje ob Dravi, 
soba 309/III – nadstropje, javna razgrnitev SD OPN1,  od 12. 
5. 2022 do 12. 6. 2022. V  času javne razgrnitve bo v sredo, 1. 
6. 2022, ob 16. uri v sejni sobi Občine Radlje ob Dravi-soba 
313/III. nadstropje izvedena javna obravnava.

Ogled razgrnjenega gradiva je možen v ponedeljek in petek 
od 8. do 12. ure ter v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 
16. ure. Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve 
elektronsko dostopno na spletni strani občine http://www.
radlje.si ter preko programa PISO.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge k dopolnjenemu osnutku in okoljskemu poročilu 
z dodatkom za varovana območja za SD OPN1 Občine Radlje 
ob Dravi. Pripombe in predloge pošljite na naslov Občina 
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 
ali pa se pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve 
vpišejo v knjigo pripomb oziroma podajo preko elektronske 
pošte Obcina.Radlje@radlje.si. Rok za dajanje pripomb in 
predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.

Občina Radlje ob Dravi

Kot imetniki naziva Mladim prijazna občina se zavedamo da 
je naša dolžnost, da spremljamo in sledimo programom, ki se 
izvajajo tako na lokalni kot nacionalni in mednarodni ravni. 
S tem namenom smo se z veseljem odzvali vabilu Zavoda za 
razvoj mobilnosti mladih – Movit in se udeležili seminarja 
z naslovom »Priložnosti in koristi za lokalne skupnosti v 
programih EU za mlade«. Podrobneje so nam predstavili 
dva programa: Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.  

V sredo, 11. maja 2022 se je župan mag. Alan Bukovnik 
odzval vabilu in se udeležil sejemsko promocijske prireditve 
z naslovom »V Službi domovine«. Namen prireditve, ki je 
potekala v Kongresnem centru Celjskega sejma, je bil na eni 
strani predstavitev opreme in oborožitve Slovenske vojske 
ter na drugi predstavitev poslanstva in nalog Slovenske 
vojske, vojaškega poklica in možnosti za zaposlitev v Slovenski 
vojski, prostovoljno služenje vojaškega roka, sodelovanje v 
pogodbeni rezervi, štipendiranja, Šole za častnike ter vojaška 
tabora MORS in mladi in Vojaški tabor.

Organizatorji so v času dogodka poskrbeli za pestro in 
zanimivo dogajanje, ki je obiskovalcem skozi praktično 
demonstracijo približalo delo Slovenske vojske. Udeleženci so 
si ogledali prikaz vojaških veščin ter dinamične predstavitve 
s helikopterjem. Druženje se je sklenilo z nastopom gardne 
enote in manjšo pogostitvijo. 
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Cilji obeh programov so predvsem spodbujati neformalne 
in priložnostne učne mobilnosti, participacijo mladih ter 
sodelovanje. Mladim, še posebej tistim z manj priložnostmi, 
želijo omogočiti sodelovanje v različnih solidarnostnih 
aktivnostih. Skozi udeležbo se krepijo pozitivne družbene 
spremembe, mladi pridobivajo nove kompetence, ki njim 
pomagajo pri iskanju dela kot v vsakdanjem življenju. 

Seznanili smo se z učinki na udeležence in bili prijetno 
presenečeni nad številnimi pozitivnimi učinki, ki jih prinašajo: 
boljše soočanje z novimi situacijami, lažje povezovanje 
z drugačnimi od sebe, lažje izražanje misli in občutij ipd.  
Organizatorji so nam predstavili tudi primere dobrih praks, 
ki jih bomo poskušali integrirati tudi v naše okolje.
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ARS FEST RADLJE

ZLATA POROKA

Na okrogli mizi, ki je potekala ob 8. februarju 2022, z 
namenom vzpodbuditi  razpravo o razvoju kulture v občini 
Radlje ob Dravi, je bila ob koncu srečanja sprejeta odločitev, 
da se v prihodnje vzpostavi novo festi valno dogajanje v našem 
kraju in da se razvijejo novi kulturni in umetniški dogodki, ki 
bodo prispevali k vsebinskemu razvoju občine.

Občina Radlje ob Dravi je s Kulturnim društvom Radlje 
sooblikovala festi val z imenom ARS FEST RADLJE. Festi valsko 
dogajanje bo združevalo tradicionalne prireditve, ki jih v 
tem času prirejajo posamezne sekcije, obenem pa bodo 
prireditvam dodane sveže vsebine. Več o programu, ki bo 
potekal v šti rih vikendih v juniju, bo znano v prihodnje, že 
zdaj pa lahko razkrijemo, da bomo uživali ob koncertu Big 
banda Radlje z Neisho, se udeležili tradicionalne Kresne 
noči z Mestnim pihalnim orkestrom Radlje in Dekliškim 
pevskim zborom Aglaja ter preživeli nepozabne trenutke ob 
nastopu Big Banda Slovenske vojske z dirigentom Izidorjem 
Leiti ngerjem.

Želimo si, da bi festi val postal poletna stalnica kulturnega in 
umetniškega dogajanja v naši občini.
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Gospa Erna Zavratnik in gospod Maks Zavratnik sta si po 50 
leti h neskaljenega zakonskega življenja danes znova izrekla 
zvestobo in opravila ZLATO POROKO.

Iskrene česti tke in veliko lepih, prijaznih in ljubezni polnih 
dni na vajini skupni poti  vama želimo.

Občina Radlje ob Dravi

RINGARAJA OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 
V Radljah ob Dravi je v prejšnjem tednu potekalo srečanje 
otroških folklornih skupin Ringaraja. Gre za vsakoletno 
prireditev, na kateri imajo možnost predstavitve vse otroške 
folklorne skupine, ki delujejo na našem območju. Namen 
srečanj je prikazati  in nagraditi  najbolj kakovostne in 
reprezentati vne koreografi je otroških in mladinskih folklornih 
skupin in s tem spodbuditi  razvoj in kakovostno rast tovrstne 
produkcije. Skupno je v Radljah ob Dravi nastopilo sedem 

skupin, kar tri iz naše občine: Otroška folklorna skupina 
Vrtec Radlje, Folklorna skupina Hribovčki (Vrtec Remšnik) in 
Otroška folklorna skupina POŠ Vuhred. Nastopi so se izvajali 
ob živi glasbeni spremljavi. 

Dvorana Kulturnega doma Radlje je komajda zagotovila 
dovolj sedežev za vse radovedne obiskovalce. Veseli nas, da 
za tovrstne akti vnosti  vlada tolikšno zanimanje in da se naša 
dediščina ohranja naprej.
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