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PRIPRAVA STRATEGIJE RAZVOJA TRAJNOSTNEGA 
TURIZMA  V OBČINI RADLJE OB DRAVI
Spoštovani!
Občina Radlje ob Dravi je že leta 2016 vstopila na pot trajnostnega 
razvoja z vključitvijo v Zeleno shemo slovenskega turizma. 
V občini Radlje ob Dravi v letu 2021 pripravljajmo pomemben strateški 
dokument, Strategijo razvoja trajnostnega turizma v Občini Radlje ob 
Dravi 2021–2031, ki sledi vstopanju občine Radlje v Zeleno shemo 
slovenskega turizma. 
Glas prebivalcev šteje. K sodelovanju bomo s predlogi in mnenji že 
meseca maja 2021 povabili tudi vas, občanke in občani. Da bi vam 
olajšali sodelovanje, smo za vas pripravili anonimno anketo. Ta bo 
dostopna na spletni strani občine Radlje ob Dravi ter bo na voljo za 
izpolnjevanje do 7. junija 2021.
Občina Radlje ob Dravi se je v tesnem sodelovanju z Javnim zavodom 
za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi posvetila izdelavi 
načrta za razvoj ponudbe, v kateri bodo lahko uživali tako domačini kot 
obiskovalci in turisti. 
Podatke bomo zbirali s pomočjo analiz anket, rezultati  pa nam 
bodo v pomoč pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje stanja. Ankete 
bodo zajemale vse 3 najpomembnejše sklope turističnih deležnikov: 
prebivalstvo občine, obiskovalce in turistično gospodarstvo. 
Prebivalci občine ste ključni deležnik razvoja v destinaciji,  zato je 
vaš odnos do turizma zelo pomemben. Anketo, v kateri nam boste 
zaupali vašo oceno trenutnega stanja, lahko izpolnite v fizični obliki in 
jo lahko prevzamete in vrnete v prostorih Mladinskega centra Radlje 
ali pa nam odgovore, za katere boste potrebovali zgolj nekaj minut, 
zaupate v elektronski verziji preko povezave: https://www.1ka.si/
a/341784&preview=on&testdata=on
Izpolnjena anketa, ki jo potrebujemo do 7. junija 2021, bo pripomogla 
k boljšemu razumevanju kakovosti trajnostnega poslovanja v občini in 
k razvoju  zelenega turizma.

»Nova strategija razvoja turizma bo občino Radlje ob Dravi še dodatno 
izpostavila kot trajnostno in zeleno destinacijo. Skupaj s turističnim 
gospodarstvom, kulturnimi institucijami, podpornim okoljem in občani 
si želimo zastaviti skupno smer in uresničljiv akcijski plan. Izpostaviti in 
razviti želimo izjemen turistični potencial naše občine ter obiskovalcem 
in turistom približati številne naravne in kulturne znamenitosti, zeleno 
neokrnjeno naravo, urejene kolesarske in pohodne poti. Ker je turizem 
močno vpet v lokalno okolje, si želimo, da se v pripravo strategije 
aktivno vključite tudi vi, spoštovane občanke in občani občine Radlje 
ob Dravi. 

Izpolnite anonimno anketo, ki vam ne bo vzela več kot pet minut in 
tako aktivno sodelujte pri nastanku strategije.
Že vnaprej vsem sodelujočim najlepša hvala.«

Župan Občine Radlje ob Dravi, 
mag. Alan Bukovnik

DAN ZA SPREMEMBE V DOMU HMELINA Z OTROCI 
IZ VRTCA RADLJE OB DRAVI
V Domu Hmelina so medgeneracijska druženja z otroci iz vrtca in šol 
že stalnica. V okviru letošnjega dneva za spremembe, pod sloganom 
»Premagajmo osamljenost«, so nas obiskali otroci iz Vrtca Radlje 
ob Dravi. Srečali smo se v našem pomladno obarvanem tematsko 
senzoričnem parku, kjer so nam otroci na varni razdalji zapeli otroške 
pesmice in s pomočjo vzgojiteljic prebrali lepe misli.  Poklonili so 
nam plakat s prisrčnimi željami in risbice, ki so jih sami narisali. Poleg 
vseh čudovitih izdelkov, so nam prinesli polno mero veselja, smeha, 
iskrivosti in pozitivne energije. Skupaj z vzgojiteljicami so posneli tudi 
igrico z naslovom »Kdo je napravil Vidku srajčico«. Posnetek smo 
predvajali stanovalcem v vseh nadstropjih. Naši stanovalci so bili nad 
igrico zelo navdušeni. Z velikim zanimanjem in nasmehi na obrazih, so 
spremljali prizore. 

KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČINE
Ministrstvo za finance je pred kratkim objavilo koeficiente razvitosti 
občin za leti 2020 in 2021. Višji kot je koeficient, bolj je občina razvita. 
Za Občino Radlje ob Dravi je določilo koeficient kar 1,04. Še v letih 
2018 in 2019 je bil koeficient 1,01, v letu 2007 pa celo pod 1 in 
sicer 0,98.Ministrstvo za finance na podlagi desetih kazalcev vsako 
drugo leto izračuna koeficient razvitosti občin na podlagi kazalnikov 
določenih z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Pomembno je poudariti, da je metodologija 
nespremenjena že vrsto let in da se izračunavajo koeficienti na vsake 
dve leti (izjema je leto 2015), na osnovi Uredbe, katero sprejme 
Vlada RS.

Uredba določa metodologijo za določitev razvitosti občin na podlagi:
• kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost 

gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na 
prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno 
aktivnega prebivalstva občine,

• kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva 
občine, stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne 
aktivnosti v občini,

• kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami 
in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na 
javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah), opremljenost 
s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne 
kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in 
poseljenost občine.

Veseli nas, da se naše delo odraža v merljivih rezultatih in da je napredek 
viden, saj je predvsem kazalnik razvojnih možnosti neposredno odvisen 
oziroma povezan z našim delom. Ob enem pa je koeficient 1,04 priznanje 
za naše dobro delo oziroma delo v javno korist v preteklih letih. 

Občina Radlje ob Dravi



Otrokom in vzgojiteljicam se iz srca zahvaljujemo za vse aktivnosti, ki 
jih delijo z nami in na katerih tkemo prijateljske vezi. Želimo si, da se 
bomo lahko kmalu družili brez omejitev, brez mask, se objeli in drug 
drugemu poklonili nasmeh.

Dom Hmelina in Vrtec Radlje ob Dravi, oddelek 6 s Sabino in Alenko

SPOŠTOVANI BRALCI IN OBISKOVALCI KNJIŽNICE!
Zaključila se je 11. sezona bralne značke za odrasle Korošci pa bukve 
beremo. V Knjižnici Radlje ob Dravi smo zbrali 108 bralnih kartonov 
in vsem bralcem, ki so uspešno zaključili bralno značko ISKRENO 
ČESTITAMO.

Vabimo udeležence, da prevzamejo nagrado v knjižnici, kjer so 
bralni karton oddali. Vabimo pa tudi, da si ogledate kratek FILM O 
ZAKLJUČENI SEZONI, ki je objavljen na naši spletni strani in povzema 
glavne poudarke te sezone: tudi mnenja udeležencev, priporočila in 
vtise.

Upamo, da bomo novo sezono v oktobru lahko začeli tako, kot si 
želimo: s povabljenim gostom, s srečanjem in druženjem. Do takrat 
pa: veliko dobrega branja in naj nas vodi misel, ki jo je na bralni karton 
zapisala zvesta bralka: »Branje je zakon in pomoč pameti!!!«

Knjižnica Radlje ob Dravi

za vpis v šolsko leto 2021/22RAZPIS
PREIZKUS GLASBENIH SPOSOBNOSTI:
Predvideni termin preizkusa glasbenih sposobnosti za vpis
novih kandidatov bo sporočen naknadno vsem vpisanim.
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IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI (priporočena starost pri vpisu)
Glasba • klavir ..................................................................... od 7 do 9 let

• violina, viola, violončelo ................................ od 7 do 9 let
• kitara .................................................................. od 8 do 10 let
• harmonika, diatonična harmonika ............ od 7 do 9 let
• flavta .................................................................. od 7 do 11 let
• kljunasta flavta .................................................. od 7 do 9 let
• klarinet .............................................................. od 9 do 11 let
• saksofon ............................................................ od 9 do 11 let
• trobenta, rog, pozavna, bariton ............... od 9 do 11 let
• tolkala ............................................................... od 9 do 18 let
• petje ................................................................. od 17 do 24 let
• petje do mutacije .......................................... od 9 do 17 let

Predšolska glasbena vzgoja ..................................... otroci stari 6 let
Glasbeni vrtec .................................................................. otroci stari 5 let

Glasbena pripravnica ................................................... otroci stari 7 let
Ples • plesna pripravnica .................... otroci stari od 5 do 8 let
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