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PRO SILVA
PRO SILVA Slovenija je skupaj z Občino 
Radlje ob Dravi pridobila organizacijo letne 
skupščine PRO SILVA Evropa leta 2019, ko PRO 
SILVA Evropa praznuje svojo tridesetletnico 
delovanja.
PRO SILVA (slov. »ZA GOZD«) je mednarodna 
organizacija, v katero je včlanjenih 24 držav 
iz Evrope, katerih osnovno načelo je razvijati 
sonaravno in trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi. V naši dolini smo ponosni nasledniki 
inženirja Franja Pahernika, ki je že v začetku 
prejšnjega stoletja v svojih gozdovih 
uveljavljal pravila sonaravnega in trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi.
Občina Radlje ob Dravi je na pobudo častnega 
občana, g. Maksa Suška, pred dvema letoma v 
znak spoštovanja do dediščine g. Pahernika in 
spoštovanja načel sonaravnega in trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi podpisala sporazum 
s PRO SILVO SLOVENIJA o sodelovanju pri 

promociji sonaravnega in trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi.
Skupaj smo pripravili projekt umestitve 
muzeja in paviljona PRO SILVA v dvorcu v 
Radljah ob Dravi. Z evropskimi sredstvi želimo 
urediti muzej in novi paviljon PRO SILVA in to 
v letu 2019, ko PRO SILVA EVROPA praznuje 
tridesetletnico delovanja.
S Tonetom Lesnikom, predsednikom 
organizacije PRO SILVA SLOVENIJA, in prof. dr. 
Jurijem Diacijem z Univerze v Ljubljani smo se 
udeležili letne skupščine PRO SILVA EVROPA, 
ki je bila letos v Romuniji, v mestu Sibiu. Na 
skupščini sta PRO SILVA SLOVENIJA in Občina 
Radlje ob Dravi predlagali, naj bo 30. jubilejna 
skupščina PRO SILVA EVROPA v Sloveniji, 
natančneje v Radljah ob Dravi.
Skupščina je predlog soglasno potrdila. Hvala 
Skupščini za potrditev in izkazano zaupanje.
Občina Radlje ob Dravi postaja center 
promocije načel PRO SILVA, načel sonaravnega 
in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Občina Radlje ob Dravi

SPOŠTOVANI 
ČLANI 
IN OBISKOVALCI 
KNJIŽNICE!
Vljudno vabljeni v četrtek, 6. julija, ob 19. 
uri v Knjižnico Radlje na odprtje razstave slik 
Alojza Erjavca. 
Slikar Alojz Erjavc je dobro poznan v našem 
okolju, prav tako pa širom po Sloveniji, saj je 
član različnih likovnih in kulturnih društev, 

dejaven pa je tudi kot udeleženec in organizator 
likovnih kolonij in likovnih srečanj. Je slikar, ki 
je ostal zvest naravi in predvsem realističnim 
odslikavam njenih lepot. 
Tudi na tokratni samostojni razstavi bodo 
razstavljene slike, ki jih slikar še ni razstavljal. 
Glavnina del je naslikana prav za to razstavo. 
Slikar ostaja zvest svojima najljubšima 
slikarskima materialoma: oljnim in akrilnim 
barvam ter motivom iz narave, tihožitjem in 
portretom. 
Odprtje bo z glasbenim programom popestril 
Marjan Valenti. 
Razstava bo v Knjižnici Radlje na ogled do 5. 
avgusta.

PRIČETEK
POČITNIC 
S TEŽKO PRIČAKOVANO 
OTVORITVIJO NOVIH IGRAL 
NA DOBRAVI 

V soboto, 1. julija 2017, smo se na igrišču 
tradicionalno zbrali krajanke in krajani Dobrave 
na Dobrškem pikniku. Zabavali smo se ob 
»dobrških igrah«, poskrbljeno je bilo za jedačo 
in pijačo, ni pa manjkala niti dobra glasba. 
Srečanje je organiziralo KŠTD Dobrava.
Ta dan je bil za vse še posebej slavnosten, saj je 
Dobrava bogatejša za igrala, ki jih je postavila 
Krajevna skupnost Radlje ob Dravi. Igrala sta 
skupaj z »dobrškim podmladkom« otvorila 
župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan 
Bukovnik, in predsednica Krajevne skupnosti 
Radlje ob Dravi, Dominika Karlatec.
Pri projektu so sodelovali številni krajani in 
krajanke, kar je še en dokaz, kako se s skupnim 
delom in sodelovanjem da in zmore. Podprla so 
nas tudi številna podjetja: Gozdarske storitve, 
Zoran Gerold, s.p.; Gradbeništvo, inženiring 
in nadzor Dušan Sušek, s.p.; Marald-Marsel, 
d.o.o.; Gradbeništvo Kuster, d.o.o. Hvala vsem 
in vsakemu posebej. 
Vsem skupaj želimo varno uporabo igral in 
obilo radosti ob uporabi le-teh. 

KŠTD Dobrava
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SPOŠTOVANI ČLANI 
IN OBISKOVALCI 
KNJIŽNICE!
Spet smo dočakali poletna meseca: čas počitnic, 
dopustov, vročih dni, ko se sprostimo in vsaj 
nekoliko oddahnemo. V knjižnici je to čas 
spremenjenega odpiralnega časa, ki je krajši 
kot med letom, in čas, ko knjižnico spremenimo 
v igralnico ter v prostor za sprostitev. Vabljeni v 
juliju in avgustu v Knjižnico Radlje v počitniško 
igralnico, kotiček za otroke in starše ali pa kar 
tako po knjige, revije, video gradivo, s katerim 
si boste popestrili proste dneve. 
Otroke in mlade vabimo na ustvarjalne 
počitniške ponedeljke, ko bomo med 10. in 
12. uro vsakič ustvarjali kaj novega. Udeležba 
na delavnicah je brezplačna in ves potreben 
material bo pripravljen v knjižnici. 
Za navdušene bralce pa smo seveda pripravili 
nagradno akcijo POČITALCI – počitniški bralci. 
Nekateri bralci jo že nestrpno pričakujejo, 
kot so nam povedali. Z zbiranjem žigov za 

prebrane knjige si boste mladi bralci tudi 
letos prislužili zanimive nagrade in povabilo 
na zaključno prireditev z znano osebnostjo ob 
koncu počitnic. Največja nagrada pa bo seveda 
vse tisto, kar je povezano z branjem: miganje 
in bogatenje možgančkov, spoznavanje novih 
besed, odkrivanje domišljijskih svetov, ki so 
povsem vaši in neponovljivi ... 
Tudi letošnje poletje bo predšolskim otrokom 
popestrila in polepšala sovica Puhica, ki komaj 
čaka, da jo odnesete k sebi na počitnice in z 
njo prebirate svoje najljubše pravljice. Poglejte 
ob obisku knjižnice, če je v svoji duplini. Če je, 
potem jo lahko za nekaj dni vzamete s seboj 
domov na počitnice in ji kaj lepega napišete ali 
narišete v spominsko knjigo.
V počitnicah vabljeni tudi k reševanju knjižne 
uganke, na video ure in k ogledu razstav, ki 
smo jih pripravili. Po našem mnenju je razlogov 
za obisk knjižnice med počitnicami res veliko, pa 
še pred vročim soncem in poletnimi nevihtami 
se bomo skrili. Seveda pa bodite pozorni na 
počitniški odpiralni čas. Prijetne počitnice in 
dopust. Mi vsekakor priporočamo knjigo in 
senco.

JAVNI POZIV 
delodajalcem za prijavo potreb 
po kadrovskih štipendijah 

RRA Koroška je objavila Javni poziv, ki  je 
namenjen zbiranju potreb delodajalcev po 
kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem 
letu 2017/2018, s ciljem informiranja dijakov 
in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih 
štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih 
usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki 
so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva 
v regiji.

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi 
delodajalec s sedežem na območju Koroške 
regije, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo 
v šolskem/študijskem letu 2017/2018.

Prijavni obrazec se lahko odda na sedežu RRA 
Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd na tri 
možne načine:
• osebno vsak delovni dan med 8. in 13. uro 

na sedežu RRA Koroška d.o.o.,
• pošlje prijavo priporočeno po pošti na 

sedež RRA Koroška d.o.o.,
• pošlje skenirano prijavo na elektronski 

naslov: jasmina.pungartnik@rra-koroska.si.

Javni poziv je objavljen na spletni strani http://
www.rra-koroska.si/si/stipendije in je odprt do 
porabe sredstev.

DODATNE INFORMACIJE
lahko dobite na elektronskem naslovu: jasmina.
pungartnik@rra-koroska.si in po telefonu: 05 
908 51 99 (Jasmina Pungartnik).

BREZPLAČNA 
RAZGIBAJ SE 
VADBA NA PROSTEM  
Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se vas 
tudi letos vabi na brezplačno poletno Razgibaj 
se vadbo na prostem, ki se bo od 6. julija dalje 
izvajala vsak četrtek ob 19.00 uri v parku pri 
dvorcu Radlje*.
Vadba je primerna za vse vadeče, ne glede na 
starost in predznanje. Vabljeni ste tudi vsi starši 
z otroci. 
Zaradi lažje organizacije je potrebna predhodna 
rezervacija mesta preko strani www.razgibaj-se.
eu, e-pošte: prijava@razgibaj-se.eu ali na tel.št. 
040 270 358 (Tjaša Havnik). 
(*V primeru dežja bo vadba potekala v Razgibaj 
se vadbenem centru Radlje, Dobrava 44a)

Tjaša Havnik, predsednica društva Razgibaj se

TEDENSKI 
PROGRAM MMKC 
RADLJE OB DRAVI   7. 7. – 13. 7. 2017
Petek, 7. 7. 2017; 
• Ustvarjalna delavnica: pletenje zapestnic 

(ob 19. uri) 
• Križanje mnenj (ob 21. uri)
Sobota, 8. 7. 2017;
• Kuhajmo z mladimi (ob 20. uri)
Nedelja, 9. 7. 2017;
• Družabna nedelja - igre (ob 16. uri)
• Filmski popoldan (ob 19. uri) 
Ponedeljek, 10. 7. 2017;
• Ustvarjalna delavnica: risanje in barvanje 

mandal (ob 9. uri)
Torek, 11. 7. 2017;
• Delavnica orientalskega plesa (ob 19. uri)
Sreda, 12. 7. 2017;
• Kuharska delavnica: poletne juhe (ob 9. uri)
Četrtek, 13. 7. 2017;
• Vseživljenjsko učenje: Čajanka – osvežilni 

čaji iz našega zeliščnega vrta (ob 9. uri)
• Urice za sproščanje (ob 10. uri)

JZ ŠKTM

IZVEDBA 
»STEP« TESTA  

Obveščamo vas, da bomo med 10. 7. in 13. 7. 
2017 na črpališču Zgornja Vižinga izvedli »step« 
test zaradi določitve maksimalne izdatnosti 
vodnega vira.
Test bo potekal od 7.00 ure zjutraj naprej 
neprekinjeno 24 ur vsak dan. 
Oskrba s pitno vodo na širšem območju Radelj 
ob Dravi v tem času ne bo bistveno motena, 
možni bodo manjši nihaji pritiska in kratkotrajna 
motnost v vodovodnem omrežju.
Za morebitne informacije se lahko obrnete na 
vodjo vodooskrbe, Kristjan Palko (041 321 271).
Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.

JKP Radlje ob Dravi IZHAJANJE NOVIČK OBČINE RADLJE OB DRAVI
Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas, da bodo v času poletnih počitnic Novičke
Občine Radlje ob Dravi izhajale vsakih 14 dni. Občina Radlje ob Dravi


