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URADNA PREDAJA POSLOVNE CONE
V občini Radlje ob Dravi je vsako delovno mesto zelo pomembno, zato 
si prizadevamo zagotoviti čim boljše pogoje za gospodarsko dejavnost 
podjetij v občini. V torek, 21. septembra, smo svojemu namenu predali 
komunalno ureditev Poslovne cone Pušnik. Poslovna cona je naložba, 
s katero je občina dobila vso potrebno infrastrukturo in možnosti za 
razvoj v sodobno poslovno in storitveno območje. Poslovna cona 
Pušnik je investicija, v katero so vložena sredstva pridobljena s strani 
Evrope, občine in družinskega podjetja CNC P&K Pušnik. S skupnimi 
močmi smo zagotovili še bolj kvalitetne pogoje za razvoj gospodarstva 
v občini Radlje ob Dravi. 

Veseli smo, da se je dogodka udeležil tudi minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek.

Hvala Glasbeni šoli Radlje ob Dravi za popestritev kulturnega programa 
in gospodu župniku Jožetu Poljanšku za blagoslov.
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PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2021
S podelitvijo občinskih priznanj v letu 2021 se je župan mag. Alan 
Bukovnik v petek, 24. septembra, na slavnostni seji Občinskega sveta 
občine Radlje ob Dravi zahvalil tistim, ki so s svojim delom, vsak na 
svojem področju, prispevali k napredku, promociji in prepoznavnosti 
ter razvoju mesta Radlje ob Dravi.

NAGRADO Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 je prejela:
• Antonija Alojzija Račnik.

PLAKETE Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 so prejeli:
• Viktor Tjukajev,
• Vera in Ivan Peruš ter
• Žan Karničnik.

Hvala učenki Glasbene šole Radlje Neži Jezernik, pod mentorstvom 
Sanje Perkuš, za glasbeno popestritev na seji. 

Vsem prejemnikom letošnjih priznanj iskreno čestitamo.

Čeprav smo morali prireditve občinskega praznika zaradi širjenja okužb 
covid-19 letos odpovedati, upamo, da bo prihodnje leto bolj varno, da 
bomo lahko nadoknadili izgubljene priložnosti za druženja. 
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VZDRŽEVANJE VODOTOKA HUDOURNIKA HUDA 
LUKNJA
Na podlagi Zakona o vodah sprejetega leta 2002 so vzdrževalci vodne 
infrastrukture, katere lastnica je država in ki skrbi za vse vodotoke v 
državi, opravili redno letno vzdrževanje vodotoka hudournika Huda 
luknja v Radljah ob Dravi.

Hudournik se razliva trenutno po radeljskem polju in v želji po ureditvi 
situacije je občina Radlje ob Dravi že pred časom izdelala idejno 
zasnovo. Trenutno je naročena PZI dokumentacija in vse skupaj bomo 
prijavili na vodni sklad. Poleg tega pa imamo že nekaj časa v postopku 
spremembo Občinskega prostorskega načrta, za katerega upamo, da 
nam bodo ministrstva predala vsa soglasja do konec letošnjega leta in 
ga bomo lahko sprejeli na eni izmed sej občinskega sveta v prihodnjem 
letu. Sprejeti OPN bo podlaga za spremembo iz kmetijskega v vodno 
zemljišče ter s tem omogočena gradnja zadrževalnika.
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SEZNAM PREJEMNIKOV SREDSTEV
Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za 
leto 2021* objavljamo seznam prejemnikov sredstev.

Ukrep 3 – Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja

Društvo Ajda Koroška                     550,00 
Čebelarsko društvo Radlje                     950,00 
Društvo kmetic Dravska dolina   3.000,00 
Sadjarsko društvo Bobovec                     1.300,00 
Strojni krožek Drava                     2.034,00 

*Opomba: Prejemnik ni upravičen do izplačila odobrenih sredstev v 
celoti, če ne izvede aktivnosti v celoti. Končni seznam prejemnikov in 
višine dodeljenih sredstev bo objavljen po pregledu vloženih zahtevkov 
in dokazil.
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VIS – VIZIJA IN STRATEGIJA OBČINE RADLJE OB 
DRAVI 2025–2040
V Občini Radlje ob Dravi smo naravnani k nenehnemu razvoju in 
izboljšanju naše skupne prihodnosti. Boljšo prihodnost najlažje 
dosežemo tako, da skupaj oblikujemo cilje, ki jih želimo uresničiti. Na 
podlagi analitičnega pristopa in ob angažiranju lokalnega prebivalstva 
želimo v Občini doseči konsenz o VIZIJI RAZVOJA lokalne skupnosti, 
ki bo temeljil na vrednotah ljudi. Cilj je oblikovati temeljni dokument 
načrtovanja v Občini, katerega osnovni namen je opredelitev 
dolgoročnih smeri razvoja.

Prvi del projekta »VIS« predstavlja pridobitev informacij in pripravo 
analize stanja kakovosti bivanja in vrednot občanov občine Radlje ob 
Dravi. Konec meseca avgusta smo začeli izvajanje anket na terenu. 
Zajeli smo vnaprej določen vzorec populacije na podlagi starosti, spola 
in krajevne skupnosti, v kateri bivajo. Del anket smo razširili tudi na 
sosednje občine, da ugotovimo, kako nas vidijo prebivalci zunaj naše 
občine, kaj se njim zdi dobro, kaj bi želeli spremeniti. V septembru 
smo organizirali dve delavnici z nadpovprečno angažiranimi občani. 
Prisotnost vseh udeležencev je prispevala pomemben delež k 
nastajanju oziroma dopolnjevanju nove Vizije in strategije.

Ko se je leta 2010 oblikoval prvi strateški razvojni dokument Občine 
Radlje ob Dravi, smo si skupaj zastavili visoke cilje in danes lahko 
zaključimo, da nam jih je v veliki meri uspelo doseči. Verjamemo, da 
bomo lahko do istih zaključkov prišli tudi v letu 2040.
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OBVESTILO STRANKAM 
Naše stranke obveščamo, da smo glede na Odlok o načinu izpolnjevanja 
pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb 
z virusom SARS-CoV-2, Uradni list št. 146/2021 z dne 11. september 
2021, sprejeli naslednje ukrepe:

• od 15. septembra 2021 je strankam po predhodnem dogovoru 
omogočen vstop na upravo podjetja izključno ob izpolnjevanju 
pogojev PCT. Izpolnjevanje pogojev se preverja pred vhodom 
pred vstopom v objekt.

• Prevzem rumenih vrečk za smeti bo še naprej, kot do sedaj, 
omogočen pred vhodom v stavbo.

• Plačevanje naših storitev (položnic) na upravi podjetja ni mogoče. 
Plačilo lahko opravite na vseh poštah, bankah, preko spletne 
banke …

Za kakršne koli druge informacije (prijave, odjave, spremembe) vas 
še vedno naprošamo, da uporabite elektronske poti poslovanja, kot 
so e-pošta info@jkp-radlje.si, preko 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

JKP Radlje ob Dravi, d. o. o.

SLOVENIA GREEN DESTINATION – RADLJE OB 
DRAVI 
Občina Radlje ob Dravi je že leta 2016, kot ena prvih občin v Sloveniji, 
podpisala zavezo Zelene sheme slovenskega turizma in tako pristopila 
k projektu Slovenia Green. Zeleno shemo slovenskega turizma so 
zasnovali na Slovenski turistični organizaciji in je certifikacijska shema, 
ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za 
trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Zelena shema slovenskega turizma 
Slovenia Green je celovito zasnovana na sistemu pospeševanja razvoja 
trajnostnega turizma v Sloveniji, namenjena pa je destinacijam in 
posameznim turističnim ponudnikom. Danes je v shemo vključenih 
skupno 59 destinacij, 83 ponudnikov nastanitev, 4 naravni parki, 8 
turističnih agencij, 6 atrakcij, 25 restavracij ter ena plaža, ki prisegajo 
na zeleno strategijo in se ponašajo z znakom Slovenia Green. Razvoj 
trajnostnih oblik turizma je nujen, če želimo ohraniti najlepše kotičke 
našega planeta in odkrivanje le-teh omogočiti tudi prihodnjim 
generacijam.

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 1. 
10. 2021–7. 10. 2021
Vstop v prostore in na teraso MKC Radlje ob Dravi je dovoljen le 
osebam, ki izpolnjujejo PCT pogoje. 

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 1. 10. 2021

10:00

po 13. uri

po 18. uri

Sobota, 2. 10. 2021
po 15. uri

po 18. uri

Družabni vikend 

Kuhamo z mladimi

Nedelja, 3. 10. 2021 po 15.uri Družabni vikend

Ponedeljek,
4. 10. 2021

9:30

po 13. uri

Berem, torej mislim

Družabne aktivnosti

Torek, 5. 10. 2021 po 13. uri

Sreda, 6. 10. 2021
9:00
po 13. uri
18:00

Kuharska delavnica

Družabne aktivnosti

Ustvarjalna srečanja

Četrtek, 7. 10. 2021 9.00

po 13. uri

Klepet ob Kavi

Družabne aktivnosti

Križanje mnenj

Individualna pomoč za uporabo telefona in računalnika

Družabne aktivnosti

Družabne aktivnosti

Ključni strateški cilj projekta je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski 
turizem in tako ostati privlačna zelena in zdrava destinacija. 
V letu 2021 smo si zastavili cilj, da aktivno pristopimo k pridobitvi 
trajnostnega znaka za kopališča »modre zastave« za Vodni park 
Radlje ob Dravi. Program Modra zastava stremi k trajnostnemu 
razvoju naravnih kopališč in marin skozi zahtevne kriterije na področju 
kvalitete vode, okoljske vzgoje, informiranja, okoljskega upravljanja in 
varnosti. V času trajanja epidemije covida-19 se je pomen turizma na 
podeželju še povečal, saj se turistični tokovi usmerjajo k nam, kjer je 
manj gneče. Med prednostmi Radelj ob Dravi je zagotovo pristen stik z 
naravo, domačnost in varnost. 
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