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POVABILO K OGLEDU ODDAJE
MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA, PRISTNA DIOŽIVETJA 
NAJBOLJ UREJENIH SLOVENSKIH KRAJEV

Moja dežela – lepa in gostoljubna 2021 (MDLG) pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja je zaključen. 
Po mnenju in oceni strokovne komisije so Radlje ob Dravi med finalisti. 
V preteklih dneh nas je obiskala snemalna ekipa z Mojco Mavec, ki je 
z županom, mag. Alanom Bukovnikom tudi poklepetala. Nastal je lep 
prispevek o našem kraju.
Najbolje uvrščeni v vseh kategorijah, med njimi tudi Radlje ob Dravi, 
bomo predstavljeni v posebni oddaji, ki bo na televizijski postaji RTV 
SLO 2, 14. oktobra 2021, ob 21.00 uri.
Vabljeni k ogledu.

Občina Radlje ob Dravi 

MLADIM PRIJAZNA OBČINA - PODALJŠANJE 
CERTIFIKATA 2020-2024
Občina Radlje ob Dravi je leta 2012 postala ena izmed prvih nosilk 
certifikata Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštitut za 
mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod 
častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja. Od 212 občin v Sloveniji, samo 35 občin izpolnjuje vse 
zahteve za pridobitev naziva Mladim prijazna občina in od teh jih 
je zgolj 8 certifikat obnovilo že tretjič. Veseli in ponosni smo, da je 
Občina Radlje ob Dravi med njimi. V začetku oktobra se je na povabilo 
predsednika Pahorja naš župan, mag. Alan Bukovnik, udeležil 
slavnostne podelitve certifikatov za obdobje 2020 – 2024. S strani 
Inštituta za mladinsko politiko smo v spomin na 10.obletnico trajanja 
projekta, prejeli v dar, poleg certifikata, še Lipo in tablico z označitvijo. 
Lipo bomo, po ureditvi parka pred knjižnico Radlje ob Dravi, posadili v 
sklopu načrtovane zasaditve 18 lip. Tako nas bo simbolno opominjala 
na pomembnost ustvarjanja Občine po meri mladih, da bomo skupaj 
ustvarili življenjsko okolje, kjer bodo lahko mladi v kar najvišji meri 
izkoristili svoj potencial in sposobnosti. Dolgoročno želimo postati 
kraj, kamor se mladi vedno radi vračajo, oziroma ostanejo v njem 
tudi po koncu šolanja. Zahvaljujemo se vsem tistim, ki skrbite, da 
izpolnjujemo vse obveznosti, ki izhajajo iz pridobljenega naziva. 
Obnovitev certifikata za nas pomeni novo priložnost in nove smernice 
za izboljšanje nadaljnjega dela z mladimi.

Občina Radlje ob Dravi 



OBVESTILO O SPREMENJENEM DELOVEM ČASU 
MKC RADLJE OB DRAVI
Spoštovani,
obveščamo vas, da od ponedeljka, 11. 10. 2021, MKC Radlje ob Dravi 
deluje po spremenjenem delovnem času. 
Nov delovni čas centra:

PONEDELJEK – PETEK 8.00 – 22.00

SOBOTA 14.00 – 22.00

NEDELJA 15.00 – 21.00

PRAZNIKI ZAPRTO

Zahvaljujemo se za razumevanje in vas lepo pozdravljamo!

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
Direktor 
Damjan Cvetko, prof. 

OGLED DOBRE PRAKSE V WERFENWENGNU
Partnerstvo  za Pohorje je za projektne partnerje, 4. oktobra 
organiziralo strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, v 
Wewfenweng, kjer smo se seznanili z dobro prakso trajnostnega 
turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja.
Območje Werfenweng je primer dobre prakse oblikovanja 
integralnih turističnih produktov glede na potrebe in pričakovanja 
izbranih ciljnih skupin. So odličen primer, kako so na območju 
vzpostavili trajnostno mobilnost, uporabo električnih koles in drugih 
vozil.

Z veseljem ugotavljamo, da je izmed vseh 19 občin, občina Radlje 
ob Dravi edina prejemnica Slovenia Green Destianation Silver 
plakete in ima tudi sprejeto Celostno projektno strategijo, ki bo 
mehko mobilnost še povečala. 
Občina Radlje tudi na področju infrastrukture izvaja pomembne 
investicije, vključuje deležnike in pri razvoju upošteva mnenja širše 
javnosti in  o aktivnostih kontinuirano in ažurno obvešča občanke in 
občane. 

Ob vseh vtisih pa smo znova dobili potrditev, da je vizija in strategija 
občine Radlje v dobrobit vseh. Neizmerno veseli smo, da primarno 
pri vseh projektih preučimo dodano vrednost pri dvigu kvalitete 
bivanja občank in občanov, ki je tudi edina prava pot pri uspešnem 
razvoju občine.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

Župan, g. Petrer Brandauer, je že pred 20 leti začel razvijati idejo 
mehke mobilnosti v Werfenwengnu s poglavitnim vodilom občine, 
ki je spodbujanje trajnostnega turizma, ki skoraj ne pozna več 
avtomobila. V kraju, ki leži na nadmorski višini okoli 900 metrov na 
območju dežele Salzburg v Avstriji, živi danes okoli 1000 prebivalcev 
in število prebivalcev narašča. Povprečna starost prebivalcev 
je presenetljivih 37 let. Njihov glavni vir zaslužka sta turizem in 
kmetijstvo. V letu 2019, je bilo v omenjeni občini opravljenih 
307.152 nočitev, zabeleženih 73.768 prihodov, na voljo pa je 
kar 2000 nastanitvenih kapacitet in sicer  v apartmajih, sobah in 
hotelskih kompleksih. Gostje lahko v Werfenweng pripotujejo z 
vlakom ali pa svoje avtomobile pustijo na parkirišču izven kraja 
in avtomobilske ključe zamenjajo s t.i. ključi ekološke mobilnosti. 
Gre namreč za projekt okolju prijazne mobilnosti – SAMO, v okviru 
katerega lahko gostje izbirajo med ekološkimi prevoznimi sredstvi 
in jih tudi brezplačno uporabljajo: na območju občine Werfenweng 
se lahko brezplačno prevažajo z e-taksi službo, vozijo se lahko z 
električnim avtobusom, izposodijo si lahko tudi kolesa ali pa kočije s 
konjsko vprego. Pri razvoju občine pa v Werfenwengu ne pozabljajo 
na občane, tudi zanje imajo posebne SAMO kartice ugodnosti, ki jo 
lahko pridobijo npr. tako, da otroci hodijo v šolo peš ali zamenjajo 
ključe svojega avtomobila s temi in voznega parka občinskih elektro 
avtomobilov.

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 15. 
10. 2021 – 21. 10. 2021
Vstop v prostore in na teraso MKC Radlje ob Dravi je dovoljen le 
osebam, ki izpolnjujejo PCT pogoje. 

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 15. 10. 2021

10:00

po 13. uri

po 18. uri

Sobota, 16. 10. 2021
po 14. uri

po 18. uri

Družabni vikend 

Kuhamo z mladimi

Nedelja, 17. 10. 2021 po 15.uri Družabni vikend

Ponedeljek,
18. 10. 2021

9:30

po 13. uri

Berem, torej mislim

Družabne aktivnosti

Torek, 19. 10. 2021 po 13. uri

Sreda, 20. 10. 2021
9:00
po 13. uri
18:00

Kuharska delavnica

Družabne aktivnosti

Ustvarjalna srečanja

Četrtek, 21. 10. 2021

9.00

po 13. uri

Klepet ob Kavi

Družabne aktivnosti

Križanje mnenj

Individualna pomoč za uporabo telefona in računalnika

Družabne aktivnosti

Družabne aktivnosti
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