
OBVESTILO

GRADNJA CENTRA SONARAVNEGA 
IN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA 
Z GOZDOVI

GOLDWING SREČANJE V RADLJAH 
OB DRAVI

Občina Radlje ob Dravi obvešča vse občane in druge udeležene 
v postopku Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta Občine Radlje ob Dravi – v nadaljevanju SD OPN 1, da 
poteka v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 309/III – 
nadstropje, javna razgrnitev SD OPN1, od 12. 5. 2022 do 
12. 6. 2022. 

Ogled razgrnjenega gradiva je možen v ponedeljek in petek 
od 8. do 12. ure ter v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16. 
ure. Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve elektronsko 
dostopno na spletni strani občine http://www.radlje.si ter 
preko programa PISO.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge k dopolnjenemu osnutku in okoljskemu poročilu z 
dodatkom za varovana območja za SD OPN1 Občine Radlje ob 
Dravi. Pripombe in predloge pošljite na naslov Občina Radlje 
ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali pa se 
pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve vpišejo v knjigo 
pripomb oziroma podajo preko elektronske pošte Obcina.
Radlje@radlje.si. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s 
potekom javne razgrnitve.
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Gradnja Centra trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z 
gozdovi je v polnem zagonu. Po terminskem planu je zaključek 
izgradnje predviden za julij 2022. Projekt je sofinanciran s strani 
Evropske unije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Pri projektu kot partnerji sodelujejo tudi Koroški pokrajinski muzej, 

V Radljah ob Dravi bo ta konec tedna potekal v znamenju 
hrumenja motorjev ter prepletanju različnih kultur in narodnosti, 
saj bo potekalo 10. Mednarodno srečanje Goldwing Slovenija, 
pod okriljem GWEF Slovenija. Srečanje bo potekalo med 9. in 
12. junijem pri Vodnem parku. Še posebej izpostavljamo dva 
dogodka, ki bi ju bilo škoda zamuditi. V petek, 10. 6. 2022, med 
deveto in deseto zvečer bo organizirana Parada lučk s postankom 
v Radljah ob Dravi. Lastniki svoje jeklene konjičke okrasijo z 
inovativnimi barvnimi in svetlečimi kreacijami. Tako bo naš center 
zaživel v atraktivni  večbarvni paleti.

V soboto, 11. 6. 2022, pa se nam bodo udeleženci srečanja 
predstavili na Paradi narodov s pozdravnim nagovorom župana v 
centru Radelj ob Dravi. Parada bo potekala popoldne med četrto 
in peto uro. Videli bomo lahko vse motoriste, ki bodo prišli v naš 
kraj in zastave vseh držav, iz katerih prihajajo. Zagotovo nas čaka 
pester in nepozaben vikend. Vsem udeležencem želimo prijetno 
druženje, občanke in občane pa prosimo za malce potrpežljivosti 
v primeru morebitnih krajših zastojev ob izvedbi obeh parad.
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Pahernikova ustanova in Javni zavod ŠKTM. Že vrsto let Občina 
Radlje ob Dravi sodeluje s Prosilvo, ki se zavzema za sonaravno, 
trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi in slovenske 
gozdarje postavlja v sam vrh gospodarjenja z gozdovi. K temu bo 
pripomogel tudi Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi, s katerim bo Slovenija dobila osrednjo ustanovo za 
odgovorni razvoj, ki bo temeljil na največjem naravnem bogastvu – 
na gozdovih, ki jih je treba skrbno varovati.
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CVETLIČNA PREOBLEKA
Naša občina se je v celoti odela v bogato cvetlično preobleko. 
Lansko ocvetličenje smo nadgradili in še polepšali celotno 
podobo. Tako vas cvetlična korita pozdravijo že ob vhodu 
v kraj – krožišče Prosilva. Polepšali smo leseno ograjo na 
Hmelini, most pri šoli in Slivnikarjevo hišo. Veseli nas, da 
sta se letos ocvetličenju pridružili tudi KS Vuhred in KS 
Remšnik in tako omogočili enotno zasnovo zasaditve v 
širšem delu občine.

Verjamemo, da si vsi želimo živeti v lepo urejenem kraju 
in obdržati naziv najlepšega manjšega mesta v Sloveniji, 
zato bi prosili vse občanke in občane, da temu cilju sledite 
skupaj z nami in da do primerov vandalizma na cvetličnih 
koritih in kraje zasajenih sadik več ne bo prihajalo. Samo 
skupaj smo lahko najboljši.
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POČITNIŠKO VARSTVO 2022

STRATEGIJA ZA MLADE OBČINE 
RADLJE OB DRAVI

JAVNI POZIV ZA NEPOVRATNE 
FINANČNE SPODBUDE

VABILO

Tudi letos bo v  Radljah ob Dravi počitniško varstvo otrok 
od 1. do 4. razreda osnovne šole potekalo v Mladinskem 
kulturnem centru, od 27. junija do 26. avgusta med delavniki, 
od 7. do 15. ure. Varstva se lahko udeležijo otroci, ki imajo 
prijavljeno stalno prebivališče v občini Radlje ob Dravi. 

Varstvo otrok bo brezplačno, plačljivi bodo le stroški kosila 
in morebitnih izletov. Vse dodatne informacije in prijavnice 
lahko starši dobijo v Mladinskem kulturnem centru, na 
telefonski številki 030 304 624 ali po elektronski pošti 
mkc@sktmradlje.si. Prijave zbiramo do navedenih rokov na 
prijavnici oz. do zapolnitve prostih mest. 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

Na spletni strani Občine Radlje ob Dravi je objavljen osnutek 
Strategije za mlade Občine Radlje ob Dravi. Želimo zagotoviti 
občino, ki bo prijazna mladim tudi v prihodnjih letih, zato 
so dobrodošle vse pobude in pripombe, ki lahko predlagani 
osnutek Strategije samo še izboljšajo. 
Več na: http://www.radlje.si/
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Eko sklad je 23. 5. 2022 objavil nov javni poziv za nepovratne 
finančne spodbude občanom. Naložbe, ki so upravičene 
sofinanciranja, morajo biti izvedene od 1. 3. 2022 do 6 mesecev 
po objavi zaključka tega poziva. 

Pri razpisu 99SUB-OB22 je vlogo možno oddati po elektronski 
poti brez varnega elektronskega podpisa.
Spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko 
ali kurilno napravo na biomaso znaša do 40 % oz. do 50 %, za 
ostale ukrepe do 20 % priznanih stroškov naložbe. V primeru 
izvedbe najmanj treh ukrepov hkrati je spodbuda višja, in sicer 
do 30 % priznanih stroškov naložbe.

Več o samem razpisu in vlogi najdete na spletni strani Eko skalda.

Energetsko podnebna agencija za Podravje

Ob krajevnem prazniku vabljeni na predstavitev spominov 
na antonska romanja, ki jih je zbrala ga. Jerneja Čoderl.
Prireditev bo v petek, 10. junija, ob 20. uri v prostorih 
nekdanje šole. Za kulturni program bo poskrbelo KTD Sv. 
Anton na Pohorju s harmonikarjem Juretom Ričnikom.

Vljudno vabljeni!

KS Sv. Anton na Pohorju


