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SPOŠTOVANE OBČANKE IN SPOŠTOVANI 
OBČANI,
Letos smo se zaradi povečanega epidemiološkega tveganja 
in nevarnosti širjenja nalezljive bolezni COVID-19 odločili, da 
odpovemo vse dogodke in prireditve v okviru Radeljskih srečanj 
2020, zato tudi srečanja z županom z upokojenci in invalidi ne bo. 
Na podlagi ukrepov in priporočil smo se v teh dneh odločili, da 
odpovemo tudi slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Radlje 
ob Dravi s podelitvijo priznanj.

Župan bo nagrajence sprejel na občini in jim podelil priznanja ter 
se jim zahvalil za njihov prispevek k razvoju občine. 
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RAZVOJ »SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA 
TURIZMA« V OBČINI
V Viziji in strategiji Občine Radlje ob Dravi so občanke in občani 
izrazili, da si želijo, da občino vidijo v prihodnosti, v prvi vrsti kot 
sonaravno in trajnostno razvito turistično destinacijo.  
To je za vse nas predstavljalo velik izziv in pred nas postavilo 
veliko odgovornost peljati razvoj turizma v soglasju s pričakovanji 
naših občank in občanov. Zavedamo se, da so za doseganje 
tako specifičnih ciljev potrebna posebna znanja, predvsem pa 
izkušnje. Ni lepšega, kot da se lahko učiš od ljudi, ki so v svojem 
življenju tako poklicno kot zasebno delovali kot promotorji 
turizma. Eden izmed teh je zagotovo gospod Drago Bulc, 
trenutno predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije 
pred tem pa več kot 50 let novinar, odgovoren za turizem na RTV 
SLO. Njegove izkušnje na področju spremljanja razvoja turizma 
pri nas in v svetu so neprecenljive. Primeri dobrih praks, ki jih 
je videval po vsem svetu, so dobrodošli za razvoj tudi našega 
modela turizma, »Sonaravni in trajnostni turizem«. 
Dogovorili smo se za pripravo predloga, kako animirati čim večje 
število ljudi za aktivacijo v turizmu in s tem ustvariti pomembna 
nova delovna mesta v naši občini.
Veselimo se sodelovanja.
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NAPOVED 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA 
SVETA
V ponedeljek, 28. septembra 2020, ob 18. uri bo v prostorih 
galerije Knjižnice Radlje ob Dravi potekala 13. redna seja 
Občinskega sveta.
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SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE  SLIKE V 
OBČINI
V Občini Radlje ob Dravi po prvem valu COVID 19 nismo prekinili 
delovanja projektne skupine Civilne zaščite, saj vseskozi aktivno 
spremljamo epidemiološko sliko v naši občini in širše.

V zadnjem obdobju smo priča resnemu povečanju števila okužb s 
COVID-19 po celotni državi, zato sta se župan mag. Alan Bukovnik 
in poveljnik CZ gospod Bogdan Ladinik odločila, da obiščeta Dom 
za starejše občane Hmelina in Zdravstveni dom Radlje ob Dravi in 
se vodstvu in vsem zaposlenim zahvalita za sodelovanje ter ves 
trud in napore, ki jih vlagajo v dobro počutje stanovalcev in skrbno 
obravnavo bolnikov. Še enkrat in ponovno izrekamo vsem, ki 
skrbite za naše zdravje, iskreno zahvalo, vse občanke in občane pa 
naprošamo, da se ob povečanem številu okuženih v naši državi še 
bolj strogo držimo navodil NIJZ za omejevanje širjenja COVID-19.
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TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 
25. 09. 2020–01. 10. 2020

 
DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 25. 09. 2020 9.00
10.00

po 16. uri

Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi
Gibam se (vaje z Anžetom) pred MKC. 
V primeru slabega vremena vaje odpadejo
Družabne aktivnosti
Križanje mnenj, orodja Nefiks

Sobota, 26. 09. 2020 po 15. uri Družabni vikend
Kuhamo z mladimi

Nedelja, 27. 09. 2020 po 15. uri Družabni vikend

Ponedeljek, 28. 09. 
2020

po 16. uri

18.30

20.00

Družabne aktivnosti
Razgibajmo možgane – kviz

Večer meditacije (1. skupina) – obvezne prijave

Večer meditacije (2. skupina) – obvezne prijave

Torek, 29. 09. 2020 10.00
16.00

po 16. uri
17.00

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi
Gibam se (vaje z Anžetom) pred MKC. 
V primeru slabega vremena vaje odpadejo
Družabne aktivnosti
Sodobni načini priprave hrane

Sreda, 30. 09. 2020 9.00
po 16. uri

Kuharska delavnica
Družabne aktivnosti
Ustvarjalna delavnica

Četrtek, 
01. 10. 2020

9.00
po 16. uri

19.00

Pomoč pri uporabi računalnika in telefona
Družabne aktivnosti

Delavnica za boljše počutje z ga. Bredo Dular

MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA
Občina Radlje ob Dravi je zelo uspešno kandidirala v akciji Moja 
dežela – lepa in gostoljubna. V vseslovenskem tekmovanju v 
urejenosti in gostoljubnosti, v katerem Turistična zveza Slovenije 
kot organizator posveča posebno pozornost zelenemu turizmu 
in trajnostnemu razvoju, so sodelovali številni slovenski kraji/
mesta ter drugi deležniki v turizmu. V kategoriji »mala mesta« 
smo se prebili kar med prve tri. Katero mesto smo zasedli, bodo 
razkrili na Dnevih slovenskega turizma, ki bodo v Laškem med 12. 
in 14. oktobrom. Zahvaljujemo se vsem, ki ste prispevali k temu 
dosežku!
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PROJEKT ČISTEJŠI ZRAK –  DOBAVA 
PREPARATA ZA RAZGRAJEVANJE GNOJEVKE
V okviru izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje nakupa 
preparata za razgrajevanje gnojevke na območju občine Radlje 
ob Dravi, je bil preparat dodeljen 21 kmetovalcem, ki so se 
prijavili na javni razpis. Količina preparata je bila dodeljena na 
podlagi števila GVŽ posameznega kmetijskega gospodarstva in 
bo zadoščala za enoletno uporabo. V letošnjem letu je sredstva 
za dobavo preparata zagotovila Občina Radlje bo Dravi. S strani 
izbranega dobavitelja preparata je bil opravljen obisk na kmetijah 
in predan načrt doziranja. Med letom se bodo spremljali 
pravilnost doziranja in učinki uporabe preparata. 
Verjamemo, da bo uporaba preparata, glede na že izvedene 
analize v preteklem letu, pripomogla k zmanjšanju neprijetnih 
vonjav ob razvozu gnojevke. 
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