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KROŽIŠČE PROSILVA
Ko nas pot pripelje iz smeri Dravograda v Radlje ob Dravi, zanimanje 
zagotovo vzbudi novo urejeno in idejno zasnovano krožišče Prosilva, ki 
nas pozdravi takoj ob vstopu v naš kraj. 

Sonaravni in trajnostni razvoj je eden glavnih strateških ciljev Občine 
Radlje ob Dravi in z vzpostavitvijo Centra za sonaravno in trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi, del katerega predstavlja tudi krožišče 
Prosilva, želimo ozaveščati strokovno in laično javnost o pomenu 
ohranjanja gozdov in naravnega okolja. Krožišče Prosilva je zasnovano 
kot najboljši možni približek trajnostnega gozda, kot ga najdemo v 
naravi. Njegova zasaditev sledi idejni zasnovi sonaravnega gozda in je 
načrtovana v štirih nivojih. Predstavniki najnižjega sloja zasaditve so 
jetrnik, navadni rman, praprot, borovnice ter druge rastline, ki bogatijo 
gozdna tla. Drugi sloj je sestavljen iz nižjih grmovnic in dreves, kot so 
dren, glog, jerebika. Sledijo srednje velika drevesa in drevesne podrasti 
– divja češnja in mlade bukve. In tako kot v naravi tudi v krožišču končni 
sloj zastopajo najvišja drevesa – bukev, hrast in gaber.

Ponuja se nam edinstvena priložnost, da lahko skozi okno avtomobila, 
ali ob sproščenem sprehodu sredi urbanega naselja, spremljamo rast 
in razvoj sonaravnega gozda. Krožišče bo vsako leto bogatejše, bolj 
zeleno in bolj atraktivno. 
Projekt je finančno podprl mag. Alan Bukovnik.
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GREEN&SAFE – ZAVEZA ODGOVORNEMU, 
ZELENEMU IN VARNEMU TURIZMU
Slovenija je bila junija 2020 med prvimi prejemnicami mednarodnega 
znaka Safe Travels, ki ga podeljuje Svetovni potovalni in turistični svet. 
Podelitev nagrade je potrditev, da so slovenski zdravstveni in higienski 
standardi, ki jih je Slovenska turistična organizacija (STO) združila 
pod znakom GREEN&SAFE, v skladu s standardiziranimi globalnimi 
higienskimi protokoli varnih potovanj. 

Še posebej v času pojava novega koronavirusa je uspešnost v turistični 
panogi odvisna od zaupanja gostov, da jim lahko ponudimo počitnice, 
ki ne bodo ogrožale njihovega zdravja in varnosti. Veseli smo, da smo se 
odločili slediti varnim in trajnostnim smernicam slovenskega turizma 
in tudi v občini Radlje ob Dravi promovirati znamko GREEN&SAFE, 
implementacijo katere so podprle vse ključne institucije s področja 
turizma v Sloveniji. Z aktivnostmi, ki temeljijo na odgovornosti, 
trajnosti in varnosti ter s sodelovanjem pri projektu, lahko kot občina 
pripomoremo h krepitvi zaupanja gostov, da je Slovenija varna in 
zelena turistična destinacija.
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POTRDITEV (DIIP-A) »INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE VODOVODOV«
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 18. redni seji potrdil 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE VODOVODOV«. 
Občina Radlje ob Dravi nadaljuje investicijsko-vzdrževalna dela na 
vodovodu. V skladu s potrebami in planom vzdrževalnih del se nadaljuje 
zamenja dotrajanih vodovodov, predvsem z namenom zagotavljanja 
nemotene oskrbe prebivalstva s čisto pitno vodo in zmanjšanjem 
izgub na vodovodnem sistemu. Za zagotavljanje kakovostne oskrbe 
s pitno vodo je ključnega pomena redno investicijsko vzdrževanje 
vodovodnega omrežja. V okviru del se dotrajana omrežja obnavljajo z 
novimi, bolj vzdržljivimi, varnimi in okolju prijaznimi materiali, obenem 
pa se po potrebi ustrezno urejajo tudi obstoječi hišni priključki. Hkrati 
se na vseh gradbiščih izvaja tudi obnova cest in druge gospodarske 
javne infrastrukture, če je potrebna. 

Cilji in pomen operacije: 
• zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva s čisto pitno vodo, 
• zmanjšanje izgub na vodovodnem sistemu. 

Izvedla se bodo:
• vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju ter cestni infrastrukturi 

v dolžini 300 m (LK 346241 Vrtna ulica, LK 346461 Malgajeva–
Pohorska cesta) in

• vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju ter cestni infrastrukturi 
v dolžini 120 m (LK 346231 Šarhova ulica.

Investicija se bo začela izvajati v letu 2022 in se bo zaključila v letu 
2022. Okvirna vrednost investicije znaša po stalnih cenah 88.340,00 
EUR z DDV.
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JOGA TUDI V ŠOLI
Kaj je joga? To ni žoga, ni podloga, ni tegoba, ne sitnoba, ni svetloba, 
ni napor … Joga je sprostitev, veselje, vadba, gibalna vaja. Joga je ena 
od oblik gibanja. Gibanje je za otroka naravna in življenjska potreba. 
Današnji način življenja žal marsikateremu otroku onemogoča, da bi 
se v zadostni meri razgibal na naraven in zdrav način. Joga deluje na 
ves organizem in je primerna za vse starosti otrok. Ustreza različnim 
gibalnim sposobnostim otrok. Povečuje moč in gibkost ter izboljša 
koordinacijo in držo. Prav tako poveča zmožnost osredotočenja. Med 
vadbo so otroci usmerjeni na položaje, na dihanje in na občutje v 
telesu. V našem vse bolj stresnem in glasnem okolju pomagajo, da se 
sprostijo, zberejo in umirijo. Predvsem pa je pomembno, da je joga 
nežna, ne tekmovalna oblika vadbe, v kateri otroci uživajo.

V našem razredu pred poukom, pred malico ali spontano kar tako v 
času pouka izvajamo posamezne elemente otroške joge. Izkazalo se 
je, da so otroci s tem veliko bolj sproščeni, poslušni in nato zbrani za 
pridobivanje znanja pri pouku. Ta umirjenost, poslušnost in zbranost 
ter medsebojno sodelovanje otroke v skupini povezuje in jih naredi 
še močnejše. Spoznali sva, kako zelo je pomembno, da otroci v prvem 
razredu dobijo veliko gibanja, na takšen in drugačen način, saj si le tako 
lahko otroci izboljšujejo svojo koncentracijo in zmožnost pomnjenja. 
Otroška joga je otrokom poznana že iz vrtca. Tako smo jo iz vrtca prinesli 
v prvi razred, kajti elementi joge so otrokom blizu in že poznani. Preko 
sličic, pravljice, posnetka ali glasbe, ki prikazujejo posamezne položaje, 
otroci vodijo jogo. Prav vsi radi sodelujejo, spoznavajo svoje telo in si 
pridobivajo novih moči ter samozavest.

Učiteljici 1. razreda
Tanja in Sabina

PROJEKT VGC DOGAJA SE!
Projekt VGC Dogaja se! Center aktivnosti Koroške je velik doprinos 
vsem prebivalcem znotraj občine Radlje ob Dravi in tudi drugje. 
Tridesetega septembra se je končalo sofinanciranje s strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega 
socialnega sklada. V tem času smo skupaj s projektnim partnerjem 
izvedli letno 5.074 ur aktivnosti, ki so bile za uporabnike brezplačne, 
ter vključili vsako leto več kot 1000 različnih uporabnikov. Glavni cilj 
in namen projekta Večgeneracijskega centra Dogaja se! je ponuditi 
različne preventivne vsebine in tako ranljivim ciljnim skupinam 
zagotoviti socialno vključenost, dvigniti kakovost življenja, zmanjšati 
tveganje revščine ter preprečiti zdrs v socialno izključenost. V vseh 
teh letih se je povečevalo povpraševanje po počitniškem varstvu 
in počitniških aktivnosti. Vsako leto smo v okviru projekta pomagali 
učencem z učno pomočjo ter preventivnimi delavnicami na šolah. Za 
širšo javnost smo pripravljali različna predavanja in pestre delavnice v 
našem centru. 

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 8. 
10. 2021–14. 10. 2021
Vstop v prostore in na teraso MKC Radlje ob Dravi je dovoljen le 
osebam, ki izpolnjujejo PCT pogoje. 

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 8. 10. 2021

10:00

po 13. uri

po 18. uri

Sobota, 9. 10. 2021
po 15. uri

po 18. uri

Družabni vikend 

Kuhamo z mladimi

Nedelja, 10. 10. 2021 po 15.uri Družabni vikend

Ponedeljek,
11. 10. 2021

9:30

po 13. uri

Berem, torej mislim

Družabne aktivnosti

Torek, 12. 10. 2021 po 13. uri

Sreda, 13. 10. 2021
9:00
po 13. uri
18:00

Kuharska delavnica

Družabne aktivnosti

Ustvarjalna srečanja

Četrtek, 14. 10. 2021 9.00

po 13. uri

Klepet ob Kavi

Družabne aktivnosti

Križanje mnenj

Individualna pomoč za uporabo telefona in računalnika

Družabne aktivnosti

Družabne aktivnosti

Večgeneracijski center Dogaja se! ves čas deluje kot informativni 
center. Uporabnikom so na voljo informacije o razpoložljivih storitvah 
s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk 
in težav ter informacije o aktivnostih, ki potekajo v okviru centra. Kot 
dolgoletna pozitivna praksa se je izkazalo sodelovanje z lokalnimi 
institucijami in društvi, ki ga želimo ohraniti tudi v prihodnje. Izredno 
hvaležni smo vsakemu društvu ter vsaki instituciji za sodelovanje, 
saj verjamemo v to, da skupaj zmoremo veliko več in da smo skupaj 
močnejši. V vseh letih smo izoblikovali in gradili prostovoljske 
programe, ki so se jim pridružile različne generacije prostovoljcev. V 
zadnjih dveh letih smo izvedli delavnice urbanih športov Poletje na 
rolki, kjer so se otroci in mladi učili vožnje z BMX-om in rolko. Zavedamo 
se, da je naš center pomemben prostor, v katerega se lahko zateče 
vsakdo, ko potrebuje pomoč, družbo ali pogovor. Tudi čas epidemije in 
vseh ukrepov pristojnih organov smo dobro prestali, v našem centru 
pa manjka vrvež, ki smo ga bili vajeni pred epidemijo. Verjamemo, 
da bomo tudi to prestali in se veselimo trenutka, ko se bomo lahko 
ponovno brez skrbi in omejitev družili v našem centru. Večina delavnic, 
ki jih izvajamo v prostorih MKC Radlje ob Dravi, bo potekala nemoteno 
naprej, še vedno bodo delavnice dostopne vsem. 

Vljudno vabljeni na eno izmed naših načrtovanih delavnic in na 
neformalno druženje. 
Mi pa vam obljubimo, da se bomo potrudili po naših najboljših močeh, 
da pripravimo pester in zanimiv program. 
Veselimo se srečanja z vami. 

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
   Direktor: Damjan Cvetko, prof.

 Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. 

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: JKP Radlje ob Dravi d.o.o.;  info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105 
| Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911  | Kocerod d.o.o; Ravnanje z odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 

|JP KIČ Radlje ob Dravi d.o.o.; Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča; info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40, 040 820 512


