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Spoštovani,

Občina Radlje ob Dravi je uspešno zaključila projekt Center 
sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Partner 
v projektu je  Združenje Pro Silva Slovenija in v sodelovanju z 
njimi smo pripravili predavanje na temo: 

Sonaravno gospodarjenje v Pahernikovih gozdovih, 
ki bo v petek, 26. avgusta, ob 18. uri 

v Dvorcu Radlje ob Dravi.

Predavanje bo izvedel Tone Lesnik, podpredsednik Združenja 
Pro Silva Slovenija, ki bo predstavil:

• Zgodovina ideje in prakse sonaravnosti  v gozdarstvu v svetu 
in Sloveniji,

• Franjo Pahernik med pionirji sonaravnega gozdarstva v 
Sloveniji in

• Sonaravno in večnamensko gozdarstvo na Pahernikovem 
danes in v prihodnosti .

Veseli bomo vašega obiska!

Občina Radlje ob Dravi

VABILO
Na prostoru med Regijskim gasilskim poligonom in novim 
večstanovanjskim objektom na Prisoji smo uredili  nova javna 
parkirišča. 

V jesenskem času bomo ob parkirišču postavili še nova igrala za 
otroke.

Občina Radlje ob Dravi

NOVA PARKIRIŠČA

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. Dvorec Radlje bo s prenovo 
postal osrednji prostor za predstavitev in interpretacijo sonaravne 
gozdarske kulturne dediščine ter hkrati  prostor povezovanja za vse 
deležnike, ki v svoj izobraževalni ali prosti  čas vključujejo vrednote 
gozda, narave in kulturne krajine. Dvorec bo postal privlačen prostor 
in sti čišče lokalne skupnosti , navdušenih pohodnikov, strokovne 
javnosti  in turistov, ki iščejo avtenti čnost in naravne danosti .

Na osrednjo temo – sonaravno gospodarjenje z gozdovi – bomo 
vezali tudi trend evropskega pohodništva in popotništva, ki v 
ospredje postavlja nujnost varovanja narave in naravnih virov, med 
njimi tudi gozda. Od 12 evropskih pešpoti  vstopi v Slovenijo v občini 
Radlje ob Dravi evropska pešpot E6 (Ciglarjeva pot), ki je v Sloveniji 
dolga nekaj več kot 350 km in se zaključi v Sečovljah. V občini Radlje 
ob Dravi poteka pot mimo dvorca Radlje, zato bomo v obnovljeni 
stavbi dvorca pohodnikom in drugim obiskovalcem na interakti ven 
način predstavili evropsko pešpot E6 ter druge evropske pešpoti , 
njihovo poslanstvo, zgodovino in povezanost z naravo. To bo tudi 
prva stalna razstava v Sloveniji posvečena evropskim pešpotem.

Sonaravno gospodarjenje z gozdovi bo kot osrednja in povezovalna 
tema izpostavljena tudi pri delovanju lokalnega centra Foruma 
slovanskih kultur (FSK) v Radljah ob Dravi. FSK center Radlje ob Dravi 
je bil v Dvorcu Radlje ustanovljen leta 2014. Po obnovi dvorca in 
revitalizaciji vsebin bomo nadgradili in razširili vsebine centra FSK v 

PRIHODNOST DVORCA RADLJE



Radljah ob Dravi ter tesneje povezali kulturo, znanost in umetnost 
13 slovanskih držav z lokalnim okoljem v Radljah ob Dravi, Koroški 
regiji in obmejnim prostorom.

Obnova Dvorca Radlje tako predstavlja enega izmed naših 
najpomembnejši projektov v prihodnjih letih.

Občina Radlje ob Dravi

Več kot 15-letno sodelovanje z inštitutom za raziskave in razvoj Utrip 
je rezultiralo v še eni odlični ideji in predlogu projekta na področju 
zdravja in zdravega načina življenja.

Občina Radlje ob Dravi že več let sodeluje v mreži Zdravih mest, 
pod okriljem NIJZ. Po kazalnikih zdravja, ki jih prejmemo vsako leto, 
opažamo, da se je zdravstveni karton naših občank in občanov v času 
epidemije še poslabšal, zato je bilo treba ukrepati takoj. Z inštitutom 
Utrip smo zasnovali projekt ozaveščanja in preventive na področju 
zdravja. V okviru projekta bomo z zgledom poskušali občankam in 
občanom prikazati model zdravega načina življenja, ki bo temeljil na 
4 stebrih:

• ne kadim,

• ne uživam alkohola,

• vsaj 30 minut / dan se gibljem,

• zdravo se prehranjujem.

Projekt bodo promovirali ambasadorji zdravja, imenovani 
PREVENTIVNI ŠAMPIONI, ki bodo pridobili naziv skozi udeležbo na 
delavnicah. Njihovo poslanstvo bo dosledno upoštevanje zgoraj 
naštetih zapovedi in z zgledom navduševati občanke in občane, da v 
svoj vsakdan vnesejo vse štiri stebre zdravega načina življenja.

Veseli smo, da je prvi, ki se je odločil postati PREVENTIVNI ŠAMPION,  
naš župan, mag. Alan Bukovnik. Verjamemo, da je to šele začetek 
nove zgodbe o uspehu.

Občina Radlje ob Dravi

AMBASADORJI ZDRAVJA – 
PREVENTIVNI ŠAMPION

V Radljah ob Dravi smo tudi uradno postavili nov Guinnessov 
rekord v najdaljšem neprekinjenem kegljanju. Rekorder je postal 
Uroš Stoklas, ki je 15. in 16. aprila 2022 v Bowling centru Bajta, 
z nepremagljivo voljo in vztrajnostjo dosegel rekord v 24-urnem 
kegljanju. Poleg časovnega rekorda je dosegel izjemne rezultate še 
v številu podrtih kegljev, nad katerimi bodo navdušeni predvsem 
pravi poznavalci:

• kegljal je neprekinjeno 24 ur in izvedel 2880 metov
• podrl skupno 14944 kegljev
• v metih na polno podrl 9554 kegljev
• v metih na čiščenje podrl 5390 kegljev
• vseh 9 kegljev podrl 291 krat
• povprečje podrtih kegljev na igro 14944 / 24 =622,67

Veseli smo, da smo lahko sodelovali pri tako izvrstnem projektu, 
edinstvenem tudi v svetovnemu merilu. Urošu še enkrat čestitamo, 
saj je zdaj tudi uradno, kot so zapisali pri Guinnessu, postal 
NEVERJETEN!

Občina Radlje ob Dravi

GUINNESSOV REKORD

Počitnice se počasi bližajo koncu in z njimi tudi počitniško varstvo 
otrok v MKC. Dva meseca smo se trudili otrokom popestriti 
dopoldneve z različnimi delavnicami, družabnimi igrami in gibalnimi 
aktivnostmi. Med drugim smo plavali v Vodnem parku, ustvarjali v 
knjižnici in muzeju, spoznavali zelišča, živali in glasbila, obiskali  smo 
gasilce, zdravstveni dom in Radio Radlje, odšli pa smo tudi na izlete ... 
Ob tej priložnosti se posebej zahvaljujemo Občini Radlje ob Dravi, 
ki je omogočila izvedbo varstva, in vsem zunanjim izvajalcem, ki 
so bili pripravljeni svoje znanje in veščine deliti z našimi malimi 
nadobudneži.
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