
UREDITEV ODVODNJE KOMUNALNIH 
ODPADNIH VODA NA OBMOČJIH 
AGLOMERACIJ VUHRED

GOZD ZLATI LISTEK

SODELOVANJE OBČINE RADLJE OB 
DRAVI V PROJEKTU REMARKABLE

Občina Radlje ob Dravi je naročila izdelavo projektne 
dokumentacije za ureditev odvodnje komunalnih odpadnih 
voda na območju aglomeracije v Vuhredu. Trenutno se 
izdeluje dokumentacija za območje, ki je prikazano na sliki 
(Vuhred polje).
Obveščamo vas, da se bodo v začetku meseca maja na tem 
območju delale vrti ne za izdelavno geološko geomehanskega 
poročila. 

Hvala za razumevanje.
Občina Radlje ob Dravi

Dan zemlje, 22. april, smo v Radljah ob Dravi obeležili s 
posebnim dogodkom - sadnjo 365 dreves v gozdu nad 
Radljami, v bližini Starega gradu. Na območju, ki je bilo 
prizadeto zaradi lubadarja, smo na novo posadili sadike 
bukev in macesna. Skupaj s SIDG, Zavodom za gozdove, 

Načrtovanje in rešitve za dosego podnebne 
nevtralnos�  v občini

Občina Radlje ob Dravi sodeluje v mednarodnem projektu 
REMARKABLE, ki podpira skupnosti  pri iskanju rešitev 
in izvajanju akcijskih načrtov za doseganje podnebne 
nevtralnosti . Podnebne spremembe so dejstvo tudi v naši 
regiji in bodo imele vpliv na delovanje celotne družbe, 
tako gospodinjstev kot podjeti j. Zato je zelo pomembno, 
da občina sodeluje z drugimi občinami v Sloveniji in tujini, 
izmenjuje izkušnje ter išče primere dobre prakse, kako 
doseči znižanje rabe energije in emisij ogljikovega dioksida. 
Ker se srečujemo z višanjem cen energentov in morda tudi 
pomanjkanjem, je zelo pomembno, da občina skrbi tudi za 
ranljive skupine, kot so starejši, mladi, velike družine, mala 
podjetja, kmetje in drugi.   
V okviru tega sodelovanja bo občina pridobila nova znanja 
in pripravila načrte, s katerimi bo pomagala občanom in 
skrbela za pravičen prehod v podnebno nevtralnost. S temi 
načrti  se bo prijavila tudi na različne razpise in tako pridobila 
prepotrebna fi nančna sredstva.

Energetsko podnebna 
agencija za Podravje
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javnim podjetjem Kanalizacija in čisti lna naprava Radlje d.o.o. 
in Zavodom Radela, nam je uspelo uresničiti  ambiciozno 
zadani cilj. Žal vreme ni dopusti lo udeležbe otrok OŠ Radlje 
ob Dravi, vendar so z natečajem za izbor imena prispevali 
pomemben delež h končnemu rezultatu projekta. Največ 
glasov je dobil predlog imena »Zlati  listek«, ki bo krasil na 
novo pogozden gozd. 
Verjamemo, da se nam bodo lahko učenci in učenke 
pridružili naslednje leto, saj smo se odločili, da akcija postane 
tradicionalna. Tako po svojih najboljših močeh prispevamo 
k manjšemu ogljičnemu odti su ter zelenemu razvoju naše 
občine.

Hvala vsem sodelujočim!

Občina Radlje ob Dravi



TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE 
OB DRAVI 29. 4. 2022 – 6. 5. 2022

KNJIGA SPOMINOV SV. TRIJE KRALJI

JZ ŠKTM

V svetu hitrih sprememb je še posebej pomembno, ohranjati 
spomine o časih, ki so že minili, da ostanejo na voljo še za 
prihodnje generacije. Zaradi tega nas še posebej veseli, da 
so se krajanke in krajani  na Sv. Treh Kraljih odločili, da v 
sodelovanju z Muzejem Radlje ob Dravi in ob podpori občine 
izdajo knjigo spominov,  ki bo opisovala zgodovino tega kraja.

Želimo njim oblilo veselja ob ustvarjanju!

Občina Radlje ob Dravi

DAN ZEMLJE
Turistično društvo Radlje je v sodelovanju z OŠ Radlje ob 
Dravi posadilo drevo v znak počastitve Svetovnega dne 
zemlje 2022. Tokrat smo ob pomoči učencev posadili drevo 
ASIMINA, katere izvirno ime se glasi paw paw. Učenci 5. 
razreda so predstavili zanimiva dejstva o Zemlji ter predloge, 
kako lahko vsak posameznik prispeva k njeni ohranitvi. Za 
popestritev so učenci izvedli zanimiv kulturni program.

Hvala vsem!
TD Radlje

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 
29. 4. 2022

po 13. uri
po 13. uri
17:00

Učna pomoč
Družabne aktivnosti
Križanje mnenj

Sobota, 
30. 4. 2022

po 14. uri
17:00

Družabne aktivnosti
Kuharska delavnica za mlade

Nedelja 
1. 5. 2022

ZAPRTO

Ponedeljek, 
2. 5. 2022

ZAPRTO

Torek, 
3. 5. 2022

po 13. uri
po 13. uri

Učna pomoč
Družabne aktivnosti

Sreda, 
6. 5. 2022

09:00
po 13. uri
po 13. uri

Kuharska delavnica
Učna pomoč
Družabne aktivnosti

Četrtek, 
7. 5. 2022

09:00
po 13. uri
po 13. uri

Pomoč pri uporabi telefona
Učna pomoč
Družabne aktivnosti


