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OBVESTILO
Občina Radlje ob Dravi obvešča vse občane Občine Radlje ob Dravi, 
da je v mesecu januarju 2023 pričela s postopkom sprejemanja 
pobud za spremembo namenske rabe zemljišča. Vloge za 
spremembo namenske rabe zemljišč so dostopne na spletni strani 
Občine Radlje ob Dravi. Pobude se bodo sprejemale do konec 
meseca marca 2023. Vse zainteresirane prosimo, da se držijo 
predpisanih rokov za oddajo pobud. 

Vse ostale informacije lahko pridobite pri občinski upravi Občine 
Radlje ob Dravi v času uradnih ur.

Občina Radlje ob Dravi

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV Z 
BAZARJEM NA POŠ REMŠNIK 

  »Kaj prinaša mlado leto, 

  ki v naročju zime rase, 

  s tisoče želja začeto, 

  kakšno bo, kadar odrase?«

S temi verzi sta petošolca Aneja in Rok v sredo, 21. 12. 2022, 
otvorila božično-novoletno prireditev v krajevni dvorani na 
Remšniku. Tudi tokrat so domačini z množičnim obiskom dokazali, 
da si vedno z velikim veseljem in navdušenjem ogledajo našo 
tradicionalno prireditev, na kateri tudi letos ni manjkalo plesa 
in glasbe.  Pravo božično vzdušje v dvorani so pričarali številni 
nastopajoči – Nik Stražišnik s harmoniko, Vrtec Remšnik z odpeto 
pesmico, OPZ in MPZ POŠ Remšnik je prepeval pod mentorstvom 
učiteljice Alje Krušič, folklorna skupina Vrtca in Šole Remšnik s 
plesom pod mentorstvom učiteljic in vzgojiteljice Melite, Jasmine 
in Alenke, komorna zasedba trobil pod mentorstvom učitelja 
Tadeja Vilarja, mlajše gimnastičarke pod mentorstvom Jane 
Stermšnik, učenke 2. in 3. triade s plesno točko pod mentorstvom 
učiteljice Patricije Goričan ter dve skupini harmonikašev pod 
mentorstvom Rudija Breznika.  

Za konec je vsem navzočim poklonil prijazen pozdrav in srčno 
novoletno voščilo še predsednik KS Remšnik, gospod Sašo Grögl. 

Po prireditvi so bili obiskovalci povabljeni še na božični bazar 
v središče Remšnika, kjer jih je na stojnicah pričakala pisana 
paleta izdelkov ter piškoti, KŠTD in KS Remšnik pa sta vse 
navzoče pogostila s čajem in kuhančkom.  Vsakemu posebej se 
zahvaljujemo za pomoč pri organizaciji in izvedbi tako prireditve 
kot bazarja. 

Želimo vam srečno, uspešno in predvsem zdravo novo leto 2023

 Kolektiv Vrtca in POŠ Remšnik,
zapisala: Jasmina Rožman

UDELEŽBA NA OKROGLI MIZI
Župan, mag. Alan Bukovnik, se je odzval vabilu naše občanke 
Mihaele Orožen, študentke Pedagoške fakultete v Ljubljani, na 
pogovor z naslovom Vzpostavitev vključujočega okolja na občinski 
ravni. V okviru dogodka  so spregovorili o nazivih, ki jih je občina 
Radlje ob Dravi prejela in kaj nazivi, kot obveza za prihodnost 
pomenijo načrtovalcem razvoja lokalne skupnosti v smislu dviga 
kakovosti življenja vsakega občana in občanke.

Ob odlično opravljenem delu na področju analize in preučevanja 
tematike, je potekal prijeten pogovor, ki je bil poučen za vse. Veseli 
smo, da tudi mladi aktivno spremljajo projekte, ki potekajo v naši 
občini.

Občina Radlje ob Dravi



ČAJANKA

POROČILO SLOVENIA GREEN ZA LETO 
2022

V torek, 20. 12. 2022, se je v Turističnem domu v Vuhredu odvijala 
Čajanka. Za ta poseben dan smo učenci in učiteljice POŠ Vuhred 
pripravili program. Na začetku nas je g. ravnatelj nagovoril in 
nam voščil vesele praznike. Zapel nam je otroški pevski zbor pod 
mentorstvom učiteljice Alje. Dramski krožek je z učiteljico Moniko 
predstavil igrico Prav posebna noč. Vsak razred je z razredničarkami 
pripravil deklamacije. Anika in Blažka sta zaigrali na violino, Tilen 
in Gašper pa na harmoniko. Četrtošolke so zaplesale ples snežink. 
Anika nam je recitirala pesem, ki jo je spesnila čisto sama:

Zima – čudežni čas
Dajmo vsi ljudje, podajmo si roke,

skupaj stopimo, z ljubeznijo se obdarimo.
Dajmo vsi ljudje, podajmo si roke,

skupaj pričakajmo ta praznični čas,
ko prideta sreča in veselje v nas.

Zima je tu, čudežni čas,
prinaša nam smeh, veselje in mraz.

Zima je tu, čudežni čas,
prinaša nam praznično vzdušje v vas. 

Ko se božič zaiskri, se življenje spremeni,
se ti nasmeje, do srca te ogreje.

Ko prižgejo božične se luči, vsak v srcu si nekaj zaželi.
Naj božič bo prijazen, naj bodo prijazni v njem ljudje,

naj misli bodo iskrene in veselo bo srce.

Dajmo vsi ljudje, podajmo si roke,
zima je tu, vesel je ta čas,

ki prinaša vesele trenutke v nas.

Po prireditvi je kuharica Tanja postregla s piškoti, ki so jih spekli ga. 
Metka in ga. Mija ter učenci pri podaljšanem bivanju. Zraven se je 
prilegel tudi topel čaj.

Anika Mrakič, 4. v 

Po dveh letih premora, ko so se aktivnosti, predvsem na področju 
turizma, skoraj popolnoma ustavile, se je leto 2022 pričelo z nekoliko 
več optimizma. Sproščeni so bili ukrepi, ki so ovirali normalno 
delovanje in razvoj turistične panoge. Tako so se lahko nadaljevali 
projekti, ki so bili zastavljeni že pred pričetkom epidemije, oziroma 
so se začeli načrtovati novi, ki bodo v občini Radlje ob Dravi še 
dodatno prispevali k turističnemu razvoju in še trdneje zasidrali  
destinacijo na turistični zemljevid Slovenije.  

Naša destinacija je vsako leto ocenjena na šestih področjih: 
destinacijski management, narava in pokrajina, okolje in podnebje, 
družbena klima, kultura in tradicija, poslovanje turističnih podjetij. V 
letu 2022 se je destinacija trudila za izvedbo aktivnosti na področjih 
vseh šestih ocenjenih kazalnikih. Sprejete so bile številne strategije 
občine, dokončal se je projekt Sadjarskega centra in Doma gozdne 
kulture. Občina se je za vzpodbujanje mehke mobilnosti v letu 2022 
odločila za pilotni projekt brezstične izposoje e-koles ob Dravski 
kolesarski poti. K blaženju podnebnih sprememb in izravnavi 
ogljičnega odtisa smo pristopili s projektom sajenja 365 dreves na 
Dan zemlje in novega drevoreda japonskih češenj. Destinacija je 
v letu 2022 sprejela Lokalni program za kulturo Občine Radlje ob 
Dravi in na javnem razpisu pridobila sredstva za obnovo Dvorca 
Radlje. V želji po razvoju novih lokalnih produktov se je opremila 
in oblikovala nova lokalna trgovina v okviru sadjarskega centra. 
Lokalna trgovina bo prodajala in razvijala lastne lokalne izdelke 
ter vzpodbujala prodajo lokalnih izdelkov okoliških proizvajalcev. 

Narejenega je bilo že 
veliko, kljub temu pa 
smo z nezmanjšanim 
zagonom zakorakali tudi 
v letošnje leto in novim 
projektom naproti. 

Občina Radlje ob Dravi

DVIG PRISPEVKA ZA NOVOROJENCE
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 3. redni seji sprejel 
sklep o prispevku za novorojence za leto 2023. Vsi upravičenci 
prejmejo po rojstvu otroka enkratni denarni prispevek v višini 250 
EUR na transakcijski račun novorojenčka, ki ga Občina Radlje ob 
Dravi odpre pri banki, oziroma vrednostni bon v enaki višini, ki ga 
lahko vnovči v trgovini.

Občina Radlje ob Dravi


