
STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA 
RAZVOJA TURIZMA OBČINE RADLJE 
OB DRAVI 2022–2027
Občina Radlje ob Dravi se je v zadnjem desetletju razvijala 
tudi kot turistično-trajnostna in zelena destinacija. Na 
svetovni turistični zemljevid smo se vpisali s pridobitvijo in 
otvoritvijo prvega in edinega biološkega javnega bazena v 
Sloveniji, z razvojnimi in infrastrukturnimi projekti, ki so bili 
vseskozi naravnani k trajnostnemu ter zelenemu turizmu s 
poudarkom za dvig kvalitete bivanja občank in občanov.

V želji po strateškem razvoju turizma v prihodnje, je bila 
na zadnji seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 
predstavljena in potrjena Strategija trajnostnega razvoja 
turizma naše občine, za leto 2022-2027. S pomembnim 
strateškim dokumentom si želimo, da se Radlje ob Dravi 
še naprej razvijajo tako, da bo občanom, obiskovalcem in 
turističnim deležnikom zagotovljena dolgoročna družbena in 
okoljska dobrobit in da se bomo hkrati uspešno spopadali z 
urbanističnimi in regionalnimi izzivi.

Strategija je živ dokument, ki se mora prilagajati stanju, 
predvsem pa možnostim razvoja, zato bo potrebno 
vsakoletno dopolnjevanje in ažuriranje dokumenta z letnimi 
akcijskimi načrti.

Občina Radlje ob Dravi
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OBNOVA HIDRANTA

NOVA ZASADITEV V CENTRU 
REMŠNIKA

Novi projekti v naši občini so v polnem teku. Še posebej nas 
veseli, da razvoj poteka na različnih področjih. V mesecu 
marcu smo obnovili hidrant na Dobravi. 

Vse z namenom povečanja varnosti ter udobja! 

Občina Radlje ob Dravi

V centru Remšnika so se pričela dela za novo zasaditev, ki 
bo polepšala ne samo okolico cerkve, ampak bo izpopolnila 
celotno podobo kraja.

Zasaditev je načrtovana s preprosto eleganco. Izbrani sta dve  
rastlinski vrsti - ob obzidju je poteza belih hortenzij, zeleno 
linijo predstavlja kosteničevje. Oblikovana je parkovna 
ureditev, kjer so površine urejene s kombinacijo peska in 
travišča. Z novo zasaditvijo širimo enotno zasaditev centra 
Radelj ob Dravi tudi na območja krajevnih skupnosti.
Dela so se pričela že v prejšnjem tednu in bodo končana do 
krajevnega praznika Krajevne skupnosti Remšnik, 24.4.2022, 
ko bo tudi uradna otvoritev.

Občina Radlje ob Dravi

Občanke in občane obveščamo, da smo na pokopališčih 
Radlje ob Dravi, Vuhred in Remšnik obstoječe plastične 
posode za zalivanje rož na grobovih zamenjali z namenskimi 
zalivalkami. Z majhnimi koraki dosegamo večjo urejenost 
pokopališč in prispevamo k večjemu zadovoljstvu 
uporabnikov.
 

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

NOVE ZALIVALNE POSODE NA 
POKOPALIŠČIH



VABILO
Vabimo vas, na brezplačni 
obnovitveni tečaj prve 
pomoči, ki bo v torek, 
12.04.2022 ob 17. uri  v 
salonu ARS.Število mest je 
omejeno, svojo prijavo na 
tečaj morate oddati  preko 
spletne strani:  amzs.si/
prva-pomoč. 

Avto moto društvo 
Radlje ob Dravi  
v sodelovanju z AMZS in 
Rdečim križem Slovenije

POHOD MLADIH PLANINCEV PO »POTI 
PO MEJAH OBČINE«

IZLET V RADENCE

GUINNESSOV SVETOVNI REKORD V 
RADLJAH OB DRAVI

AKTIVNOSTI V KNJIŽNICI RADLJE OB 
DRAVI

V soboto, 26.03.2022 smo se mladi planinci, 
člani  Planinskega krožka Osnovne šole Radlje ob Dravi in 
Planinskega društva Radlje, odpravili na naš drugi pohod 
v tem šolskem letu. Seveda nas je spremljalo tudi nekaj 
staršev in drugih starejših planincev. Tokrat potep po peti 
etapi »Poti po mejah občine« in sicer res po skrajni severni 
meji naše občine. Pohod smo pričeli na Mejnem prehodu 
Radelj. Pot nas je vodila po državni meji med Avstrijo in 
Slovenijo, nekaj časa po nekdanji vojaški »patrolni poti«, 
nekaj časa po planinski poti v sosednji državi. Prvi daljši 
postanek smo zaslužili na avstrijski Kapunarhutte, se nato 
za kratek čas ustavili na »plesišču«, se nekateri okrepčali s 
»srebrno vodo«, ponovno malo počivali pri Lovčevem križu 
in nato pohiteli proti bivši karavli Kapunar.  Sonce, malica in 
čudoviti razgledi so nam dali moč za povratek na izhodišče 
in cilj tokratnega pohoda.  Več kot sedemdeset  pohodnikov, 
od tega skoraj štirideset mladih planincev nas je tako 
»uživalsko« preživelo to sobotno dopoldne, z obljubo da se 
v aprilu ponovno zberemo nekje drugje v takšnem številu. 

Franc Glazer za Planinsko društvo Radlje

Članice in člani Društva upokojencev Radlje ob Dravi in 
Društva upokojencev Muta smo bili na pet dnevnem 
razvajanju v hotelu Radin v Radencih. Bilo je lepo, uživali 
smo v bazenih, savni, dobri hrani in tudi dobri vinski kapljici.

DU Radlje ob Dravi

Vabilo v Knjižnico Radlje 
ob Dravi v četrtek, 7. 
aprila 2022, ob 18. uri na 
predavanje in predstavitev 
knjig o APITERAPIJI. Predaval 
bo Vlado Pušnik, priznani 
strokovnjak, predsednik 
sekcije apiterapevtov Slovenije 
in avtor več knjig ter publikacij.

Nosilec 9 zlatih medalj na svetovnih prvenstvih, pokalih in 
Euroligi, Uroš Stoklas, bo s sedanjimi in preteklimi svetovnimi 
in državni prvaki, rekorderji ter številnimi ljubitelji kegljanja 
iz Slovenije in Evrope, izvedel 24-urni kegljaški maraton z 
željo postaviti Guinnessov rekord v najdaljšem kegljanju. 
Postavljanje Guinnessovega rekorda se bo pričelo 15.4.2022, 
ob 16.uri.

Vabljeni na NEPOZABNO prireditev!
Kegljaški klub Radlje 

Vabilo v Knjižnico Radlje ob Dravi v soboto, 9. aprila 2022, 
ob 11. uri na BRALNI KLUB ZA MLADE. S psihoterapevtko 
Martino Vajs in bibliotekarko Tanjo Repnik se bodo mladi 
pogovarjali o zgodbah in sporočilih iz knjige Ti povem 
zgodbo. 

Knjižnica Radlje ob Dravi


