
OBVESTILO

NOVO PARKIRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI 
VUHRED

ZAHVALA OB ČISTILNI AKCIJI 
»RAD’MAM ČISTO RADLJE«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, od 12. 5. do 12. 6. 2022 javna razgrnitev 
SD OPN1. V času javne razgrnitve bo v sredo, 1. 6., 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

V mesecu maju se je pri Osnovi šoli Vuhred uredilo novo 
asfaltno parkirišče, ki bo služilo staršem, ko bodo pripeljali 
in potem prišli iskat svoje otroke. Obenem se je uredil tudi 
pločnik, ki vodi do šole in vrtca. Prihod in odhod otrok v šolo 
in vrtec bo tako postal varnejši. 

Občina Radlje ob Dravi

Čistilna akcija »Rad ‘mam čisto Radlje 2022« je za nami in 
ponovno poudarjamo, spoštovani predstavniki društev, 
institucij, skupin in številni posamezniki, ki ste sodelovali; brez 
vas, vaših članov, je ne bi mogli izpeljati.

Dokazali smo, da nam je mar za urejenost našega kraja. Skrb 
za čisto okolje je v sobotnem dopoldnevu 9. aprila povezala 
vse generacije. Sodelovalo je 45 organizacij in na dan čistilne 
akcije je bilo na terenu okoli 540 prostovoljcev. V ta seštevek 
ni vključena Osnovna šola Radlje ob Dravi in Vrtec Radlje ob 
Dravi z vsemi podružnicami, ki so okolico čistili med tednom. 
Ocenjujemo, da je pri urejenosti našega kraja sodelovalo 
skupno več kot 1280 posameznikov, zbranih je bilo 35 m3 
odpadkov. Ambasador vsakoletne čistilne akcije je bil tudi 
letos župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik.

Vsem društvom, institucijam, skupinam in posameznikom 
se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje v čistilni akciji »Rad 
‘mam čisto Radlje«. Skupaj smo polepšali našo okolico in jo 
naredili še bolj prijetno za bivanje. Hvala vsem za vaš trud, čas 
in prizadevnost. Zdaj je na nas vseh, da naš kraj ohranjamo 
lep in čist.

JZ ŠKTM Radlje in Občina Radlje ob Dravi
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RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH 
PRIZNANJ V LETU 2022
Komisija za občinska priznanja na podlagi 6. člena Odloka o 
občinskih priznanjih in sklepa komisije, ki je bila dne 17. 5. 2022, 
objavlja R A Z P I S za podelitev občinskih priznanj v letu 2022.

Za leto 2022 se razpišejo naslednja občinska priznanja:

> naziv ČASTNI OBČAN Občine Radlje ob Dravi
> 1 NAGRADA Občine Radlje ob Dravi,
> največ 5 PLAKET Občine Radlje ob Dravi.

Naziv častni občan podeljuje Občinski svet Občine Radlje ob 
Dravi posameznikom, ki imajo posebne zasluge pri razvoju 
občine in za izredne dosežke na kateremkoli področju človeške 
ustvarjalnosti.

Nagrada Občine Radlje ob Dravi se podeli občanom, pravnim 
in civilnopravnim osebam za velike dosežke pri razvoju Občine 
Radlje ob Dravi za večletno delo in rezultate na gospodarskem ali 
družbenem področju, s katerim se posameznik ali organizacija 
posebej izkaže in s tem doseže velike zasluge in koristi za občino.

Plaketa Občine Radlje ob Dravi se podeli občanom, pravnim 
in civilnopravnim osebam za pomembne uspehe pri razvoju 
Občine Radlje ob Dravi, na kateremkoli področju življenja.

Občinska priznanja se ne podeljujejo pravnim osebam, katerih 
ustanovitelj so občine ali Republika Slovenija.

Pobude za občinska priznanja lahko vlagajo v pisni obliki 
občani, podjetja, zavodi, politične stranke, krajevne skupnosti 
in vse druge oblike organizacij in združenj v občini. Pobude 
za priznanja naj bodo temeljite, podrobno obrazložene in 
utemeljene; pomanjkljivih pobud komisija ne bo obravnavala. 
V pobudi naj bo jasno izražena vrsta priznanja, ki naj ne vsebuje 
alternativ. Predlagatelji naj se osredotočijo tudi na zaslužne 
ljudi iz preteklosti, ki v letu 2022 praznujejo visok življenjski 
jubilej. Pobude se vlagajo do vključno 8. 6. 2022, ki je zadnji dan 
za vložitev pobude osebno ali oddana priporočeno po pošti. 
Pobude se vlagajo na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Komisija 
za občinska priznanja, Mariborska 7. 

Vse dodatne informacije v zvezi z vlaganjem pobud lahko 
dobite na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 
Radlje ob Dravi, in sicer preko e-pošte: obcina.radlje@radlje.si.

Občina Radlje ob Dravi

TURNIR V NAMIZNEM TENISU
Člani Društva upokojencev smo se 20. aprila udeležili turnirja 
v namiznem tenisu na OŠ Muta. Med ekipami (Muta, Slovenj 
Gradec, Ravne na Koroškem, Črna in Radlje ob Dravi) smo 
zasedli prvo mesto.  

Vollmaier Jože za Društvo upokojencev 

PROJEKT »KAUČ« ZA KAKOVOST 
SLOVENSKIH UČBENIKOV

Na Osnovni šoli Radlje ob Dravi poteka kar nekaj projektov. 
Eden izmed njih je tudi projekt Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport KaUč – Za kakovost slovenskih učbenikov, ki 
traja v obdobju 2017–2022. V njem sodeluje 18 slovenskih 
šolskih institucij: poleg naše še šest osnovnih šol, tri srednje 
šole, Univerze v Mariboru, Ljubljani in na Primorskem, Institut 
Jožef Stefan, Državni izpitni center in Pedagoški inštitut.
 
V slovenskem šolstvu je na voljo veliko število različnih 
učbenikov za vsa področja, med katerimi se za rabo pri pouku 
učitelji in šole odločajo avtonomno. Učbeniki so v Sloveniji 
sicer eno manj raziskanih področij, pri čemer se pojavljajo 
številni primanjkljaji. Glavni cilji projekta so tako naslednji: 
analizirati učbenike, ki jih učitelji uporabljamo pri svojem 
delu, analizirati ustreznost učbenikov, analizirati stanje 
na slovenskem trgu učbenikov ter primerjava z drugimi 
državami, razviti in evalvirati kazalnike kakovosti učbenikov. 

Na radeljski šoli na projektu sodelujejo štirje strokovni 
delavci. Analizirali so izbrane učbenike, ki jih redno 
uporabljajo pri pouku. Učbenike so analizirali s pomočjo 
kazalnikov o kakovosti učbenikov (splošna in celostna 
struktura, oblika besedila, struktura besedila, jezik in stil 
pisanja, slikovno gradivo in grafične ponazoritve), ki so bili 
oblikovani na podlagi pregleda domače in tuje literature. Pri 
tem so prišli do najrazličnejših zanimivih ugotovitev. Analize 
smo poslali ljubljanski Pedagoški fakulteti.

Anja Simreich za OŠ Radlje ob Dravi

UREDITEV ODVODNJAVANJA 
V VUHREDU
Na Vuhreškem polju se je zaključil projekt odvodnjavanja, 
v okviru katerega sta se zgradili dve ponikovalni polji in 
usedalnik, prav tako pa se je na novo uredila meteorna 
kanalizacija. Občina Radlje ob Dravi je za investicijo namenila 
53.000,00 evrov.

Upamo, da v prihodnje ob močnejših nalivih ne bo več 
prihajalo do poplavljanja hiš na tem delu Vuhreda.

Občina Radlje ob Dravi


