
VIZIJA IN STRATEGIJA RAZVOJA 
OBČINE RADLJE OB DRAVI 2022-2040
Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi je bila  
sprejeta in potrjena nova Vizija in strategija Občine Radlje ob 
Dravi 2022-2040 (VIS), ki temelji na podlagi vrednot občank 
in občanov. Za projekt VIS smo se odločili zato, ker smo z 
njo imeli dobre izkušnje, ko smo ga izvedli prvič v letu 2010 
in nam je do danes služil kot dobro vodilo pri načrtovanju 
in izvedbi mnogih projektov, ki so bili posledica pričakovanj 
prebivalcev iz tega obdobja. Zanimalo pa nas je tudi, kako 
so te spremembe vplivale na razpoloženje in zadovoljstvo 
prebivalcev danes. Za Občino  Radlje ob Dravi predstavlja 
projekt VIS orodje, s katerim se sistematsko loteva strategije 
razvoja  v soglasju s prebivalci in izvaja ukrepe, s katerimi 
zasleduje doseganje zastavljenih ciljev  in posledično 
povečanje zadovoljstva prebivalcev.
Veseli nas, da so se skozi leta vsi kazalniki izboljšali in se je 
od leta 2010 po ocenah občank in občanov dvignila splošna 
kvaliteta bivanja v Občini. Tako nas ocenjujejo tudi prebivalci 
sosednjih občin. Ko smo v okviru projekta primerjali 
ocene prebivalcev v 20 slovenskih občinah, podobnih po 
karakteristikah, smo ugotovili, da je Občina Radlje ob Dravi 
po skupni oceni vseh kazalnikov na prvem mestu. Vse to nam 
je v ponos in navdih, da bomo tako dobro delali še naprej!

Občina Radlje ob Dravi
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JAVNA RAZSVETLJAVA VAS

JAPONSKI VELEPOSLANIK NA OBISKU 
V RADLJAH OB DRAVI

Občina Radlje ob Dravi je s koncesionarjem, Petrol d.d., 
Ljubljana, podpisala Aneks h Koncesijski pogodbi za izvajanje 
energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne 
razsvetljave za daljše časovno obdobje. 

V okviru aneksa je bila izgrajena nova javna razsvetljava 
poleg Hmeline tudi na območju Vasi.

Letos obeležujemo 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih 
odnosov med Japonsko in Slovenijo in v petek, 11. 
marca 2022, sta občino Radlje ob Dravi obiskala japonski 
veleposlanik v Sloveniji Nj. Eksc. Hiromichi Matsushima in 
kulturna atašejka japonskega veleposlaništva, dr. Sayaka 
Yamashita.

Župan je veleposlaniku predstavil občino in ključne razvojne 
projekte, pogovarjali pa so se tudi o morebitnih priložnostih 
sodelovanja. Ogledali so si Muzej Radlje ob Dravi, predvideno 
lokacijo zasaditve novega drevoreda japonskih češenj in 
Vodni park. Še posebno zanimanje je veleposlanik izkazal 
nad našo bogato dediščino sonaravnega in trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi.

Velja dodati še, da je Občina Radlje ob Dravi od leta 2013 
ponosna članica nevladne organizacije Župani za mir, katere 
ustanoviteljica je ravno Japonska. Na občini verjamemo, 
da bomo s tem obiskom okrepili dolgoletno sodelovanje in 
vzpostavili nove vezi.

Občina Radlje ob Dravi

Vsi ukrepi so bili izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi in 
standardi. 

Občina Radlje ob Dravi



SPREMEMBA LOKACIJE EKOLOŠKEGA 
OTOKA NA BREZNEM VRHU
Občane in občanke obveščamo, da smo ekološki otok na 
Breznem Vrhu iz sedanje lokacije pri Koležnikovem mostu 
prestavili na novo lokacijo. Ekološki otok je postavljen ob 
lokalni cesti 300 m od sedanje lokacije proti kmetiji Šenk.
Lastnikom zemljišča se zahvaljujemo za dovoljenje. 

Javno podjetje kanalizacija in 
čistilna naprava Radlje, d.o.o.

DAN ZA SPREMEMBE V DOMU HME-
LINA Z OTROCI IZ OSNOVNE ŠOLE 
RADLJE OB DRAVI VABILO

PREDSTAVITEV KNJIGE V KNJIŽNICI 
RADLJE OB DRAVI

Dan za spremembe je vsakoletna vseslovenska akcija. Letos 
poteka pod sloganom »Soustvarjamo skupnost«. V našem 
Domu že skozi vsa leta soustvarjamo skupne trenutke in 
krepimo prijateljske vezi z otroci iz okoliških vrtcev in šol, 
ki nas obiskujejo. Skupaj z učiteljicama Tanjo in Sabino, so 
nas v okviru letošnje akcije obiskali otroci 1.b razreda iz 
Osnovne šole Radlje ob Dravi. S stanovalci smo jih pričakali 
v amfiteatru našega tematsko senzoričnega parka, kjer so 
nam zaplesali in zapeli. Povezali smo se v krog, ki simbolizira 
prijateljstvo, sobivanje in sožitje med generacijama. Poklonili 
so nam risbice, ki so jih za naše stanovalce sami narisali ter 
posneli glasbeno pravljico z naslovom »Rokavička«. Druženja 
z otroci našim stanovalcem zelo veliko pomenijo, prikličejo 
spomine na mladost, na njihove otroke, vnuke in pravnuke.

Želimo si, da bi se v prihodnje naše prijateljstvo nadaljevalo 
in bi s tovrstnimi druženji razveseljevali  naše stanovalce. 

Dom Hmelina d.o.o.

Člani Turističnega društva Radlje vabljeni na čistilno akcijo 
v soboto, 2.4.2022, ob 9.uri na običajno mesto srečanja – 
Dvorec Radlje. Ob koncu bomo  tradicionalno posadili drevo, 
že 22. po vrsti. Se vidimo!

TS Radlje

Vabljeni v GALERIJO knjižnice Radlje v četrtek, 31. marca 
2022, ob 18. uri na predstavitev knjige - vadbo za pljuča - 
kratek glasbeni nastop Manca Izmajlova: VDIHNI ŽIVLJENJE 
S POLNIMI PLJUČI.

Vabljeni v GALERIJO knjižnice Radlje v soboto, 2. aprila 
2022, ob 10. uri na predstavo za otroke: Čebela bere med: 
DOGODIVŠČINE ČEBELE POČASNELE.

Knjižnica Radlje ob Dravi

Spoštovani predstavniki društev in organizacij občine Radlje 
ob Dravi, vljudno vabljeni, da skupaj s Krajevno skupnostjo 
Radlje ob Dravi in Občino Radlje ob Dravi sooblikujete  
prireditev Krajevnega praznika Radlje ob Dravi, ki bo 1. maja 
na območju Vodnega parka. 

Vsa društva in organizacije, ki želite praznik Krajevne skupnosti 
Radlje ob Dravi popestriti z animacijami ali aktivnost društva 
predstaviti na stojnici vabimo, da sodelovanje potrdite do 
srede, 6. aprila 2022, na 02 88 79 650 (Klara Cigler).
Verjamemo, da bomo tudi letos skupaj z vami pripravili 
pester in raznolik program. Veselimo se vašega sodelovanja 
in vas lepo pozdravljamo,
 

KS Radlje ob Dravi

POVABILO K SODELOVANJU S 
KRAJEVNO SKUPNOSTJO RADLJE OB 
DRAVI  – 1. MAJ 2022


