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PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE – OBISK MINISTRICE ZA KMETIJSTVO,
AKTIVNOSTI PRI PROJEKTU SLOVENIA GREEN GOZDARSTVO IN PREHRANO
Prilagajanje na podnebne spremembe je v današnjem času zelo
pomembna tema. Destinacija prilagajanju na podnebne spremembe namenja vso potrebno pozornost in izvaja ustrezne ukrepe na
tem področju. Ukrepe bomo zapisali tudi v Strategijo razvoja turizma Radlje ob Dravi, ki jo pripravljamo.
Ali se ukvarjate z vprašanjem, kaj napovedane podnebne spremembe pomenijo za vašo destinacijo? Kako se jim boste prilagodili? Kako boste, vezano na spremembe, v prihodnje razvijali in
načrtovali turistične dejavnosti? Vse to so vprašanja, katerih teže
se je treba zavedati, kakor tudi, da bodo podnebne spremembe
v prihodnjih desetletjih pomembno vplivale na turistične tokove
in turistično ponudbo – tudi pri nas, v občini Radlje ob Dravi. Kot
odgovorna destinacija tudi mi, že danes razmišljamo o tem, kako
svojo ponudbo prilagajati podnebnim spremembam.
Že ob vzpostavitvi turistične destinacije, predvsem Vodnega parka
Radlje ob Dravi, smo vključili dejstva, da so podnebne spremembe del vsakdana in jih zato upoštevamo pri vseh aktivnostih, saj
neposredno vplivajo na naše delovanje preko neenakomerne razporeditve padavin, temperatur in drugih klimatskih elementov
(močan veter, spremenjen vzorec vegetacijske dobe). Prilagajamo
se z operativnimi in strateškimi pristopi. Operativni se nanašajo na
naše obratovanje Vodnega parka Radlje ob Dravi, kar pomeni vključitev filtrov za čiščenje vode, črpalk in vse potrebne tehnike za delovanje naravnega plavalnega jezera v Vodnem parku, ti operativni
pristopi so neposredno vezani na klimatske razmere tako skozi leta
kot med sezono. Strateški pristopi prilaganja pa se vežejo na povezovanje Vodnega parka Radlje ob Dravi s širšim zaledjem, saj zaradi
nestabilnega vremena in hitrih podnebnih sprememb ni mogoče
računati zgolj na prihodek od vstopnic (kopanje), ampak moramo
ponuditi tudi druge storitve, ki niso tako ozko povezane s kopanjem. Zato smo uredili prostor za kampiranje, kjer ljudje preživljajo
del dopusta v neokrnjeni naravi, uredili in povezali smo že nekatere
kolesarske poti (nekatere so v izvajanju, druge še v načrtovanju),
pohodne poti in raziskovalni turizem, kjer študentje pridobivajo
praktična znanja.
V prihodnje načrtujemo in v to smer tudi izvajamo močne
povezave z zaledjem Vodnega parka Radlje ob Dravi, kar že in bo
v prihodnje še v večjem obsegu omogočalo ponudbo domače hrane v restavracijah Radlje ob Dravi in drugih krajevnih skupnostih
občine, ponudbo dodatnih storitvenih dejavnosti in izobraževalni
turizem.
Vsi skupaj v občini Radlje ob Dravi smo lahko ponosni na dosežke razvoja turizma v tem kratkem času, ko smo se iz neznane
točke zapisali na zemljevid turistične lokacije. Sedaj ne smemo
zaspati na lovorikah in moramo aktivno širiti in prilagajati turistične dejavnosti, ki jih izvajamo ob vseh okoliščinah, ki za nas
pomenijo izziv. Hvala vsem, ki ste del turizma v naši občini.
Občina Radlje ob Dravi

V sredo, 27. marca, smo imeli čast, da nas je obiskala ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec. Pogovor
je potekal o naših prizadevanjih za ustanovitev Centra za sonaravno
in trajnostno gospodarjenje z gozdovi ter o programih v kmetijstvu,
ki jih s seboj prinaša naslednja finančna perspektiva.
Med obiskom si je v muzeju ogledala še Spominsko sobo rodbine
Pahernik in razstavo Gozdarstvo v sozvočju z naravo.
Verjamemo, da smo lahko s skupnimi močmi še uspešnejši pri
uresničevanju projektov.
Občina Radlje ob Dravi

SMUČARSKO TEKMOVANJE KOROŠKE
POKRAJINSKE ZVEZE UPOKOJENCEV
Organizator tekmovanja je bilo Društvo upokojencev Dravograd
na smučišču Bukovnik v Otiškem Vrhu.
Tekmovanja so se tudi letos udeležili smučarji upokojenci Društva
upokojencev Radlje.
V ekipi moških DU Radlje je bila tudi ena tekmovalka, ki je v svoji
starostni skupini dosegla odmevno tretje mesto v kategoriji b. Tudi
fantje so se odlično odrezali.
Moto naših tekmovalcev je najprej druženje in šele nato
tekmovanje. Je pa seveda lepo, če dosežeš tudi dober rezultat.
Zagotovo pa so zmagovalci vsi, ki so sodelovali. Za pogum in
sodelovanje jim čestitamo. Pomembno pa je, da ste prišli nazaj vsi
celi in zadovoljni.
VELESLALOM BUKOVNIK
3. MESTO NADA KAMENŠAK
4. MESTO JOŽE ROGINA
5. MESTO SILVO SOBIECH
12. MESTO LENC ONUK
SODELOVALI SO ŠE
STANE ROZMAN, MILAN OGRIN IN SREČKO KRIVEC
DU RADLJE
SMUČARJE JE ZBRAL SILVO SOBIECH

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105
Odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 | Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 | Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911
info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40 | Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča: Toni Potnik - 040 596 939
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

VABILO
Vljudno vabljeni na proslavo ob mednarodnem dnevu žena,
ki bo v četrtek, 5. marca 2020, ob 17. uri v Športni hiši Radlje ob Dravi
Nastopili bodo:
•
učenci Osnovne šole Radlje ob Dravi,
•
učenci Glasbene šole Radlje ob Dravi in
•
gostja Eva Boto.
Vstop prost!
Občina Radlje ob Dravi v sodelovanju z Osnovno šolo Radlje ob Dravi
in Glasbeno šolo Radlje ob Dravi.

ZDRUŽITE PRIJETNO S KORISTNIM NAJEMITE VRTIČEK
»Vrtičkanje« je poleg sprostitveno-rekreativne komponente,
izmenjav sadik tudi odlična priložnost za prenos znanja, za
prakticiranje medgeneracijskega sodelovanja in krepitev
družbenih odnosov. Omogoča, da izkušeni vrtičkarji svoje znanje,
spretnosti obdelovanja, svoj odnos do zemlje ter z njim povezan
zdrav življenjski slog predajajo naprej na mlajše generacije.
Ni dvoma, da bomo tovrstno znanje in odnos do narave v
prihodnosti potrebovali.
Za vse zainteresirane občane ostaja na voljo še nekaj površin za
najem vrta. Po opravljenem skupnem ogledu s predstavnikom KS
Radlje ob Dravi, na katerem bodo dogovorjene vse podrobnosti
glede posameznega najema in zakoličen vrtiček, bo sklenjena
najemna pogodba. Za vsa pojasnila v zvezi s podaljšanjem
zakupnih pogodb, novimi zakupi, odpovedjo vrtička ter
pogodbenimi obveznostmi se lahko obrnete na kontaktno osebo:
Suzano Skutnik, tel. št. 0288/79-636 ali 040 483 700, elektronski
naslov: suzana.skutnik@radlje.si

Ženska lepota se ne odraža na obrazu, ampak v njeni duši.
Njena strast je v ljubeči skrbi. In lepota ženske raste z leti.
(Audrey Hepburn)

VSE NAJLEPŠE OB DNEVU ŽENA!
Mag. Alan Bukovnik, župan

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI
6. 3. 2020–12. 3. 2020
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek, 06. 03. 2020

od 13:00

Družabne igre
Križanje mnenj

20:00
Sobota, 07. 03. 2020

Nedelja, 08. 03. 2020
Ponedeljek, 09. 03. 2020

od 15:00
20:00

Družabni vikend
Kuhamo z mladimi

od 15:00

Družabni vikend

16:00

Tečaj slovenščine

9:00

Angleške pogovorne urice

9:30

Berem, torej mislim v Domu
Hmelina

od 13:00

Družabne igre

17:00

Čustvena inteligenca – društvo
ZEN

Torek, 10. 03. 2020

Krajevna skupnost Radlje ob Dravi

20:20

Rekreacija za mlade v športni hiši

10:00

Miselna delavnica v DU Radlje

od 13:00

Družabne igre

16:00

Nadaljevalni tečaj nemščine

19:00

Vadba s fizioterapevtom in
testiranje telesne aktivnosti

Sreda, 11. 03. 2020

Četrtek, 12. 03. 2020

9:00
9:30

Kuharska delavnica
Merjenje krvnega tlaka in
sladkorja v krvi

18:00

Ustvarjalna delavnica

9:00

Pomoč pri uporabi računalnika
in telefona

10:00

Začetni tečaj nemščine

18:00

Ugankarski popoldan

18:00

Predstavitev rastline konoplje – Z
naravo si

SREČANJE MLADIH LITERATOV

