
NAPOVED 21. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA
V torek, 19. aprila 2022, ob 18. uri bo v veliki dvorani Hostla 
Radlje (Mariborska cesta 8, Radlje ob Dravi) potekala 21. 
redna seja Občinskega sveta.

Občina Radlje ob Dravi
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AKTIVNOSTI NA PROJEKTU “CENTER 
SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA 
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI”

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA

Izgradnja Centra sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi je v polnem teku. Glavni del načrtovanega novo 
zgrajenega objekta bo predstavljal razstavni prostor s pomožnimi 
prostori za osebje (pisarna, čajna kuhinja in sanitarije). Cilj 
projekta je tudi izvedba okoljevarstvenih dogodkov, delavnic in 
izobraževanj, ki bodo predstavljale zgolj začetek poslanstva, ki 
ga bo kasneje izpolnjeval CSG, ko bo samostojno zaživel.

Občina Radlje ob Dravi

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na 
področju turizma v občini Radlje ob Dravi je Občina Radlje ob 
Dravi  4.4.2022 objavila JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov 
na področju turizma v občini Radlje ob Dravi za leto 2022. 
Prijave na javni razpis morajo prosilci poslati s priporočeno 
pošiljko ali oddati osebno na naslov Občina Radlje ob Dravi, 

Občina Radlje ob Dravi skrbi za varnost v cestnem prometu 
in vsako leto poasfaltira kar nekaj kilometrov občinskih cest. 
Prejšnji konec tedna so se zaključila rekonstrukcijska dela na 
cesti Sv. Trije Kralji. Cesta je dobila asfalt, sledi še ureditev 
bankin. Verjamemo, da so občani, ki to cesto vsakodnevno 
uporabljajo, zaključka projekta zelo veseli.
 

Občina Radlje ob Dravi

ASFALTIRANJE CESTE 
SV. TRIJE KRALJI

Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava 
na javni razpis – področje turizma«, in sicer najkasneje 30 
dni od dneva objave na spletni strani občine.
Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani: 
http://www.radlje.si/javni-razpis-in-natecaj/3004
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TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA
V torek, 5. 4. 2022, so se učenke 9. b OŠ Radlje ob Dravi 
(Nuša A., Lara P., Evita M., Julija K. Neja P. IN Naja S.) pod 
mentorstvom Maje Valente in Natalije Grilč udeležile 36. 
tekmovanja TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA, ki ga 
organizira Turistična zveza Slovenije. Tekmovanje temelji 
na raziskovanju turizma v domačem kraju in oblikovanju 
ponudbe, ki vzpodbuja podjetništvo in trženje naravnih 
danosti. Letošnja tema je bila Voda in zdravilni turizem. 
Učenke so izdelale seminarsko nalogo z naslovom Rad 
’mam Radlje in se predstavile na turistični tržnici. Raziskale 
so Srebrni studenec, oblikovale letak z zemljevidom poti 
do studenca in zanimivimi nalogami, ki jih lahko opravite 
med potjo. Iz vode Srebrnega studenca so izdelale turistični 



POVABILO K SODELOVANJU
Remšnik v mesecu aprilu praznuje krajevni praznik, zato 
smo se tudi letos odločili, da bomo v nedeljo, 24. 4. 2022 
na Remšniku kuhali AJMOHOC (obaro) v kotlu. Vabljeni vsi 
zainteresirani, da se nam pridružite pri kuhanju.

Prijave zbiramo do srede, 20. aprila 2022 na telefonski 
številki 051 425 514 (Kristina Altbauer). Prijavnine ni.

Prireditev prirejata Društvo kmetic Dravska dolina
KO Remšnik in KS Remšnik.
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DOSTOPNOST JAVNEGA
KOMUNALNEGA PODJETJA RADLJE 
OB DRAVI D.O.O.
Naše stranke obveščamo, da je vstop na upravo podjetja 
omogočen po predhodnem dogovoru z referentom posameznih 
storitev. 
V primeru, da stranka pride brez predhodne najave, pozvoni in po 
domofonu pojasni zadevo, ki jo želi urediti. V kolikor je referent 
prost, se stranki  dovoli vstop v prostore oz. v nasprotnem primeru 
stranko prosimo, da počaka oz. se oglasi v drugem terminu.
Podjetje nima uradnih ur in smo strankam na razpolago vsak 
delovni dan med 7.00 in 15.00 uro, razen v času malice med 
10.00 in 10.30 uro.
Za ureditev pogrebnih svečanosti se je zaradi uskladitve obiskov 
svojcev obvezno potrebno predhodno dogovoriti za termin z 
našo pogrebno službo.
Plačevanje naših storitev (položnic) na upravi podjetja ni več 
omogočeno. Plačilo lahko občani opravijo na vseh poštah, 
bankah, preko spletne banke, za občane Občine Radlje pa je 
urejena možnost plačevanja položnic na občinski blagajni.
Še vedno pa stranke naprošamo, v kolikor se le da, da se 
poslužujejo elektronskih poti poslovanja, kot so e-pošta info@
jkp-radlje.si, e-obrazci na naši spletni strani https://www.jkp-
Radlje.si/obrazci_in_vloge ali pa pokličete naše referente na 
kontaktnih številkah https://www.jkp-radlje.si/kontakt. 
Izdajo rumenih vrečk je skupaj z dejavnostjo ravnanja z odpadki 
prevzelo podjetje Kocerod in se le-te lahko prevzamejo v Zbirnem 
centru Radlje (za občane Občin Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica 
na Pohorju) in na Zbirnem centru Muta (za občane Občin Muta 
in Vuzenica).

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

produkt – Srebrno micelarno vodo, za potrebe turizma so 
oblikovale tudi razglednice in ustvarile pobarvanke za otroke 
z motivi Vodnega parka Radlje in Srebrnega studenca. 
Učenke so na stojnici v Mercator centru Tabor Maribor 
odlično zastopale OŠ Radlje ob Dravi in suvereno predstavile 
svoje turistične produkte. Na stojnico jih je prišel vzpodbujat 
g. župan mag. Alan Bukovnik, za kar se mu zahvaljujemo. 
Dekleta so prejela ZLATO priznanje. Njihovo seminarsko 
nalogo z naslovom Rad ’mam vodo si lahko preberete na 
spletni strani OŠ Radlje ob Dravi (http://www.osradlje.si/
rad-mam-vodo/).

Zapisala Maja Valente, OŠ Radlje ob Dravi


