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OBVESTILO
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.

OBNOVA OKOLICE SADJARSKEGA
CENTRA RADLJE OB DRAVI
Sodelavci JP KIČ Radlje, d. o. o., smo uredili okolico Sadjarskega
centra Radlje ob Dravi (bivša Slivnikarjeva hiša), postavili ograjo in
obnovili fasado. V objektu bo imel svoje prostore Zavod Radela,
potekala bosta tudi predelava in skladiščenje sadja ter izdelkov.
JP KIČ Radlje, d. o. o.

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

PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA
Občina Radlje ob Dravi je letos že sedmič zapored uspešno izpolnila
pogoje in obnovila naziv »Prostovoljstvu prijazna občina«. Naziv
nam je bil podeljen na slovesni dan prostovoljstva, 24. maja 2022,
v Kamniku. Kot so zapisali v obrazložitvi, se Občini Radlje ob Dravi
podeli naziv za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, prostovoljk
in prostovoljcev za razvoj občine in življenja v njej, za podpiranje
prostovoljskih organizacij, za izvajanje programa večgeneracijskega
centra DOGAJA SE!, za aktivno udeležbo v nacionalnih prostovoljskih
akcijah, omogočanje brezplačnega prevoza starejših, projekt
Donirana hrana in ustvarjanje prostovoljskih priložnosti za mlade.
Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom, ki v duhu
prostovoljstva gradite stebre za boljšo in uspešnejšo družbo, s
čimer prispevate k temu častnemu nazivu.
Občina Radlje ob Dravi

SLOVENIA GREEN SILVER
Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program
in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA
GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v
Sloveniji. Za pridobitev znaka Slovenia Green Destination morajo
destinacije izpolnjevati kriterije Green Destinations Standard.
Občini Radlje ob Dravi je bil ob ponovni presoji podeljen znak
Silver, ki je veljaven za triletno obdobje do naslednje presoje, to
je do 31. maja 2025.
Najvišjo oceno smo kot destinacija dosegli v kategoriji Narava
in pokrajina ter v kategoriji Destinacijski management. Na
podlagi terenskega obiska ter vnosov na spletno platformo, je
bilo ugotovljeno, da je naša destinacija na področju trajnostnega

turističnega razvoja zelo aktivna, za kar je zaslužna zagnana zelena
ekipa. Zelo spodbudno je tudi, da smo v marcu letos sprejeli
strategijo razvoja turizma, ki nam bo vodilo na poti trajnosti te
panoge v prihodnje.

Občina Radlje ob Dravi

TURISTIČNO DRUŠTVO RADLJE –
SKUPNO VESELJE

4. POHOD MLADIH PLANINCEV
“OB DRAVI”
Pri šoli se nas je 20. maja 2022 popoldan zbralo več kot 30
mladih planincev in spremljevalcev. Pot je bila znana, saj
smo želeli spoznati nekaj novega o reki Dravi ter življenju
v njej in ob njej. Bobrov sicer nismo srečali, smo pa videli
posledice delovanja njihovih močnih zob. Pozdravili so nas
drugi prebivalci, tako smo srečali kačo pri Pupnludlu, ter še
enega goša in slepca naprej proti Rešu. Tam so ribiči mladim
planincem-ribičem celo dovolili ujeti eno rdečooko, pa smo
jih morali zapustiti in začeti zaključevati našo pentljo. Mladi
planinci so dobili dnevnike Cici planinec in Mladi planinec 1,
ter prve žige vanje. Sledil je le še vzpon na Radeljsko polje in
slovo pri šoli..
Franc Glazer za PD Radlje

Ni nas zmotil deževen dan, le skupno veselje članstva ob
mladostnih spominih 25. maja in ob našem delovnem
srečanju v parku našega Dvorca, kjer smo posadili naše
22. drevo. Ambrovec bo rasel in poosebljal spomine na
preminula častna člana našega društva: Nuško Bunc in
Maksa Suška. Simboli zelenja in rasti bodo vodilo za nas tudi
v prihodnje ob strokovnem vodenju g. Danijele.
Naše srečanje se je nadaljevalo z zborom članov,
načrtovanjem in potrditvijo našega dela. Pred nami so načrti
in uresničitev vsega, kar nam ni bilo dano narediti zaradi
razmer.
V veliko veselje pa nam je bila podelitev priznanj za urejenost
našega kraja, ki sta ju sprejela podjetji RADELA, Zavod za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov, Radlje ob Dravi
in Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.
o. o. Zaposleni s svojim vodstvom skrbijo z delavnostjo in
občutkom za urejenost, prijaznost našega kraja in z veliko
truda lepšajo, urejajo okolico, ki se razteza na široko okoli
našega kraja ter morajo videti tudi očem skrite lepote, ki
jih krajani želimo. Tako so tudi doprinos priznanjem, ki
jih naš kraj sprejema zaradi urejenosti na široko. Obema
dobitnikoma iskrene čestitke in zahvala.
Bilo nam je delovno in lepo tudi ob zvokih Blažkine
harmonike, predvsem pa ob podelitvi častnega članstva TD
Radlje naši devetdesetletnici gospe Valčki Sveček ter tudi z
mislijo na ljudi, ki nam stojijo ob strani in dajejo podporo
našemu delu.
Predsednica TD Radlje Antonija Račnik

VABILO
Z veseljem vas vabimo na koncert, ki bo v nedeljo, 5. junija
2022, ob 15. uri v naši obmejni cerkvi sv. Pankracija. Do tja
se odpravimo peš. Startamo lahko skupaj ob 12.30 iz centra
Remšnika ali pa se na pot podate sami in se peljete, kolikor
daleč pač želite.
!POMEMBNO! Pri cerkvi je prostora le za nekaj avtomobilov,
zato se do tja peljite le v primeru, da ne morete 10 minut
pešačiti. Malica je iz nahrbtnika, pri cerkvi pa bo možno
kupiti pijačo, za katero bo poskrbel Čoki bar. Slabše vreme
za nas ne bo ovira. Vstopnine ni, veseli pa bomo vašega
prostovoljnega prispevka.
Komaj čakamo, da vam zapojemo!
Vokalna skupina Remšnik

