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Ministrstvo za kulturo je na začetku leta objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih 
spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski 
turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in 
odpornost.
 
Odločili smo se, da na ta razpis prijavimo obnovo Dvorca Radlje, 
ki bi z obnovo postal kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske 
doline. Na razpisu smo bili uspešni in prejeli odločbo, da se 
projekt odobri in se za financiranje namenijo sredstva v višini  
1.660.000,00 evrov. Investicija se bo izvajala v letih 2024 in 2025.

Glavni namen projekta obnove Dvorca Radlje je razvoj in nadgradnja 
muzejskih, kulturnih in izobraževalnih vsebin, ki temeljijo na bogati 
dediščini gozdarstva in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v 
Dravski dolini in širše v Koroški regiji. Hkrati pa se bo z obnovo 
preprečilo propadanje kulturnega spomenika, poleg tega bo javno 
dostopen in bo zaživel z delovanjem primernih dejavnosti.

Zahvala gre Koroškemu pokrajinskemu muzeju za pomoč pri pripravi 
vloge in vsem drugim, ki so podprli naš projekt. 
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OBNAVLJALI BOMO DVOREC RADLJE 

Občino Radlje ob Dravi je obiskal predsednik Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije, gospod Roman Žveglič. Predstavili  smo mu naša 
prizadevanja za razvoj sonaravnega in trajnostnega pristopa na 
področju kmetijstva in gozdarstva.

Pokazali smo mu Sadjarski center Radlje ob Dravi, v katerem Zavod 
Radela skrbi in upravlja z občinskimi sadovnjaki visokodebelnih 
jablan. Popeljali smo ga skozi proces predelave sadja ter mu pobliže 
razložili projekt Centra sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi (Dom gozdne kulture), v katerem želimo vsem obiskovalcem 
predstaviti večnamenskost gozda. Poleg gospodarske funkcije še 
edukativno, prostočasno, turistično.

SREČANJE S PREDSEDNIKOM KGZS 
IN RADIJSKA ODDAJA

V okviru obiska sta se skupaj z županom, mag. Alanom Bukovnikom, 
udeležila tudi radijske delavnice v živo izpod kozolca pri Vodnem 
parku. S preostalimi gosti so se dotaknili raznolikih tem. Vsebina 
pogovorov nas je popeljala vse od zanimivosti naše muzejske 
zbirke - od spomina na gozdnega gospodarja inž. Franja Pahernika 
in njegovih gozdov, do mineraloške zbirke na Remšniku. Več smo 
izvedeli o razvojnih korakih Sadjarskega centra Radlje ob Dravi, 
ki se spogleduje z novimi možnostmi delovanja, ter namenu in 
viziji novega Doma gozdne kulture. Oddaja je že na voljo tudi za 
poslušanje preko spleta.
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V Bundrovem jarku na Sv. Antonu na Pohorju so sodelavci Javnega 
podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje  namestili zaščitno 
ograjo na delu ceste, za katerega so krajani na zborih občanov 
večkrat opozorili na nevarnost.

Verjamemo, da smo s tem izboljšali varnost uporabnikov ceste 
v Bundrovem jarku in pokazali, da vedno prisluhnemo našim 
občankam in občanom.
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NOVA PRIDOBITEV



V zadnjih dneh meseca julija smo v sejni sobi Občine Radlje ob 
Dravi gostili pomemben obisk. Obiskali so nas otroci iz počitniškega 
varstva, ki ga tudi letos, od 27. 6. do 26. 8. 2022, organizira JZ ŠKTM.
Skupaj smo si ogledali nov promocijski video naše občine in se 
preizkusili v kvizu o našem kraju. Otroci so nas prijetno presenetili 
s širino njihovega znanja, saj so le redka vprašanja, ki so zajemala 
raznolike vsebine vse od zgodovine, do geografije, splošnih podatkov 
in turizma, ostala neodgovorjena. 

OBISK POMEMBNE DELEGACIJE

V prejšnjih letih je bil sprejet Akcijski program za neodvisno življenje 
invalidov v občini Radlje ob Dravi za obdobje 2017–2022 in ob izteku 
je bilo treba narediti analizo stanja o izvajanju slednjega. Poročilo 
predstavlja pomemben dokument, ki prikazuje dejansko oceno 
stanja, na podlagi raznovrstnih podatkov. Ugotovljeno je bilo, da je 
podporno okolje delovalo po najboljših možnostih s kreiranjem novih 
programov v okviru finančnih zagotovil. V okviru finančnih možnosti 
je napredovalo tudi odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo 
neodvisno življenje invalidov. Vsi akterji se čutimo odgovorne 
za uresničevanja Akcijskega načrta. V okviru dejanskih možnosti 
skrbimo za sprotno dopolnjevanje in izvrševanje zastavljenih in 
novih nalog v korist invalidov in drugih oseb s posebnimi potrebami 
in skrbimo, da se standardna pravila za izenačevanje možnosti 
invalidov čim bolj dosledno uresničujejo tudi v praksi.
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POROČILO O ŽIVLJENJU INVALIDOV  
V OBČINI

Tudi letos sodelujemo na natečaju Turistične zveze Slovenije, že 
31. po vrsti, kjer ocenjevalna komisija izbira najlepše in najbolj 
gostoljubne kraje v Sloveniji. Letošnja rdeča nit je slogan »Kjer je 
zdravje doma«, s čimer želi Turistična zveza poudariti dejstvo, da je 
Slovenija država, v kateri velik pomen  posvečamo zdravemu načinu 
življenja in spoštovanju načel zelenega in trajnostnega razvoja. Naša 
Občina si prizadeva obdržati zlati znak, ki smo ga prejeli lansko leto 
za najlepše urejen mali kraj v Sloveniji.

Ocenjevalna komisija nas je obiskala v sredini julija. Predvsem so 
bili navdušeni nad bogato cvetlično podobo našega kraja, splošno 
urejenostjo in uresničitvijo vseh zastavljenih projektov, ki smo jim jih 
predstavili v lanskem letu. Radlje ob Dravi sicer vedno povezujemo 
z zeleno barvo, se pa zagotovo vsi strinjamo, da nam tudi zlata prav 
lepo pristoji.
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MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA 
2022: KJER JE ZDRAVJE DOMA

Kaj je drugače v KNJIŽNICI v času POČITNIC:

Vabimo na počitniške USTVARJALNE PONEDELJKE. Program delavnic 
v JULIJU in AVGUSTU je pester. So brezplačne, vse je pripravljeno v 
knjižnici in seveda izdelke odnesete domov.

Vabimo med POČITALCE in najPOČITALCE, ki med počitnicami 
berejo in pri tem še NAGRADE poberejo. Kako sodelovati, vprašajte 
v svoji knjižnici.

Knjižnice so od 1. julija do 31. avgusta odprte po POČITNIŠKEM 
ODPIRALNEM ČASU.

POLETJE V KNJIŽNICI RADLJE OB DRAVI

Vabljeni in dobrodošli. Spremljajte objave na www.knjiznica-radlje.si. 

Knjižnica Radlje ob Dravi

Druženje smo zaključili s pisanjem razglednic, ki so jih otroci poslali 
svojim domačim. Takšnih obiskov, ki nam pokažejo nov svet, novo 
perspektivo in nam popestrijo vsakdanjik, smo vedno veseli. 
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