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Na spletni strani Občine Radlje ob Dravi je objavljen Javni razpis za 
dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v 
Občini Radlje ob Dravi za leto 2022.  Rok za oddajo vlog je 01.8.2022.

Povezava do objave:  
http://www.radlje.si/javni-razpis-in-natecaj/2929/javni-razpis-
za-dodelitev-pomoci-za-ohranjanje-in-spodbujanje-razvoja-
kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-radlje-ob-dravi

Občina Radlje ob Dravi

RAZPIS KMETIJSTVO

PODPIS POGODBE »AGLOMERACIJA 
10991 ZGORNJA VIŽINGA – OBČINA 
RADLJE OB DRAVI«
Izbran je bil izvajalec del pri projektu Aglomeracija 10991 Zgornja 
Vižinga – občina Radlje ob Dravi. Pogodba je bila podpisana s podjetjem 
Voc Celje d.o.o. Sledi uvedba v delo in v naslednjih mesecih tudi 
začetek del. Projekt predvideva izgradnjo manjkajočega sekundarnega 
kanalizacijskega sistema na območju Zgornje Vižinge, Krapeža, Ulice 
pri Skali, Št. Janža-Novo naselje, Št. Janža-Župank in območja Hofer. 
Predviden je ločen sistem odvajanja komunalnih odpadnih voda. 
Novi kanali se navezujejo na obstoječ kolektor za odvod komunalne 
odpadne vode, ki se zaključi s čistilno napravo Radlje ob Dravi. 
Izgradnja 9018 m kanalizacijskega omrežja bo stala  na nekaj manj 
kot 3,7 milijona evrov, ki ga bo Občina Radlje ob Dravi izvajala v 
okviru Dogovora za razvoj Koroške razvojne regije ob sofinanciranju  
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

Občina Radlje ob Dravi

Občina je v letu 2022 pristopila k pripravi nove strategije, ki 
bo za nadaljnjih 5 let strukturirano začrtala njeno delovanje 
na področju mladine in bo odgovarjala na potrebe mladih v 
lokalni skupnosti. Ključni namen Strategije za mlade občine 
Radlje ob Dravi 2022−2026 je vzpostaviti dolgoročno sistemsko 
podporno okolje za krepitev participacije mladih ter za razvoj 
mladinske dejavnosti in mladinske politike v lokalni skupnosti, 
s čimer se zagotovijo pogoji za uspešno integracijo mladih v 
posamezne dele življenja lokalne skupnosti ter njihovo hitrejše 
osamosvajanje.

V sodelovanju z Inštitutom za mladinsko politiko Ajdovščina 
smo v prvi polovici leta 2022 izvedli aktivnosti, katerih rezultati 
so bili podlaga za pripravo dokumenta. Tovrstne aktivnosti 
so temeljile na zbiranju mnenj in predlogov o obstoječem in 
prihodnjem delovanju Občine na področju mladine. Izvedene so 
bile naslednje dejavnosti: (a) Intervjuji s predstavniki mladinskih 
organizacij, organizacij za mlade ter drugimi organizacijami, ki v 
svoje delovanje vključujejo mlade iz občine Radlje ob Dravi in so 
se na vabilo tudi odzvale: Prostovoljno gasilsko društvo Radlje, 
Prostovoljno gasilsko društvo Vuhred, Plezalni klub Martinček, 
Društvo prijateljev mladine. Namen intervjujev je bil popis stanja 
na področju mladine v občini in identifikacija ključnih področij, 
ki naj jih strategija naslavlja. (b) Tri delavnice za mlade, katerih 
namen je bil pridobivanje mnenja mladih o stanju na področju 
lokalne mladinske politike v občini in pridobivanju predlogov 
mladih o možnih nadaljnjih ukrepih Občine. (c) Pregled ukrepov 
občine Radlje ob Dravi v obdobju od leta 2016 do leta 2020.

Na podlagi omenjenih analiz je nastala strategija, ki na eni strani 
upošteva obstoječe delovanje Občine na področju mladine, na  
drugi strani pa odgovarja na izzive mladih v lokalnem okolju. 
Ker so mladi  naša prihodnost,  želimo oblikovati okolje, kjer se 
bodo dobro počutili in v njem tudi z veseljem ostali. 

Občina Radlje ob Dravi

SPREJETE STRATEGIJE ZA MLADE 
OBČINE RADLJE OB DRAVI 
2022−2026



S strani Restavratorskega centra smo prejeli polletno poročilo o 
obnovi Marijinega znamenja. V letu 2022 nadaljujejo s čiščenjem 
kamnitih elementov. Odstranjevanje sekundarnih oblog s 
posameznih kosov Marijinega znamenja se je izkazalo za zelo 
zamudno, saj so na nekaterih predelih obloke izjemno trdovratne. 
Sočasno se izvajajo laboratorijski testi kemijskega čiščenja. Delo 
poteka v skladu s postavljenim terminskim planom in se bo zaključilo 
v letu 2024.

Občina Radlje ob Dravi

SPEMLJANJE PROJEKTA OBNOVE 
MARIJINEGA ZNAMENJA

S ponedeljkom, 11. 07. 2022, smo vzpostavili možnost izposoje 
električnih koles še na drugi lokaciji – Kozolec pri Vodnem parku.  Ob 
tem pa vam želimo sporočiti, da smo se odločili, da do konca meseca 
avgusta ponudimo 50% popust na izposojo e-koles na lokaciji MKC 
Radlje ob Dravi. Več o naših e-kolesih si lahko preberete na spletni 
strani www.sktmradlje.si.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

POPUST NA IZPOSOJO E-KOLES

V petek, 8. julija 2022, je Big band Radlje nastopil na festivalu 
Marezijazz, največjem srednjeevropskem festivalu big bandov. Oder 
so si na prvi festivalni večer delili z Big bandom Vrhnika, Big bandom 
Cerknica, Big bandom Pula ter s skupino udeležencev Poletne jazz 
šole Zgrabi zvok.

Pod vodstvom „fantastično razpoloženega in razigranega“ Aljaža 
Razdevška sta Big band Radlje in kitarist Mihael Hrustelj  še posebej 
navdušila publiko in lokalne medije. Big band Radlje je najprej sam 
ogrel oder, potem pa se jim je pod žarometi pridružil Hrustelj s 
štirimi originalnimi skladbami in svojimi bigbandovskimi aranžmaji, 
ki so presenetile poslušajoče in večer popeljale v svet balkan ritmov. 
Mediji so pohvalili Hrustljev svež, nov pogled v svoji glasbi in ga 
označili za „mojstrskega ubiralca strun“, ki bi si ga še želeli srečati.

BIG BAND RADLJE Z MIHAELOM 
HRUSTLJEM NA FESTIVALU 
MAREZIJAZZ

V ponedeljek, 11. julija, je bila v galeriji Knjižnice Radlje, v sodelovanju 
s Turistično zvezo Slovenije, izvedena delavnica, na kateri se je 
celotnemu turističnemu gospodarstvu  in turističnim društvom 
predstavila aplikacija za turiste in obiskovalce - »Konfigurator 
izletov«. Delavnice so se udeležili številni ponudniki in predstavniki 
društev iz Občine Radlje ob Dravi.

Aplikacija »Konfigurator izletov« bo uporabniku omogočala, da si sam 
sestavi načrt za izlet. Povezala ga bo z aplikacijo Slovenski turistični 
vodnik, s pomočjo katere si bo lahko uporabnik izbrane interesne 
točke na lokaciji tudi ogledal. Da bi se »Konfigurator izletov« čimprej 
zapolnil z lokalno turistično ponudbo, bodo po celotni Sloveniji 
izvedene delavnice za uporabo nove digitalne storitve. Na ta način 
bo učinkovito vzpostavljeno dodatno povezovanje med društvi, 
lokalnimi ponudniki in regijami.

Mobilna aplikacija Slovenski turistični vodnik bo domačim in tujim 
obiskovalcem hitro in enostavno približala znamenitosti in lepote 
Slovenije, tudi v destinaciji Radlje ob Dravi.

Aplikacija se prilagaja geolokaciji uporabnika in na mobilnih 
napravah prikazuje interesne točke, ki so v njegovi bližini. Vsebuje 
številne točke, od naravnih in kulturnih znamenitosti, hotelov, 
gastronomije, športnih aktivnosti in dogodkov, ki se odvijajo v 
okolici, tudi prometne informacije. Uporabnik bo lahko uporabil 
navigacijsko vodenje do izbrane točke kar znotraj aplikacije.

Z uporabo aplikacije se bodo intenzivneje promovirale znane 
in manj znane znamenitosti, kraji in dogodki v Sloveniji. V želji, 
da bo mobilna aplikacija dostopna čim širšemu krogu ljudi, je za 
uporabnike brezplačna. Aplikacijo si bo možno brezplačno namestiti 
že v mesecu avgustu.

JZ ŠKTM

DELAVNICA »KONFIGURATOV 
IZLETOV« IN POSVET O IZZIVIH 
TURIZMA V DESTINACIJI RADLJE OB 
DRAVI

Festival v Marezigah je vrhunsko posnela RTV Slovenija in komaj 
čakamo na posnetke. Vsi, ki ste preveč radovedni, pa si lahko že 
zdaj pogledate nastop na platformah Facebook in Youtube, saj je 
Marezijazz svoj program prenašal v živo.

Klub Big band Radlje


