
NAPOVED 21. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA 
V ponedeljek, 27. junija 2022,  ob 18.00 uri, bo v veliki dvorani 
Hostla Radlje (Mariborska cesta 8, Radlje ob Dravi ) potekala 23. 
redna seja Občinskega sveta. 

Občina Radlje ob Dravi
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POSTANI PROSTOFER 
Občina Radlje ob Dravi od leta 2014 v okviru projekta Prostofer
izvaja brezplačne prevoze za starejše občane Občine Radlje ob 
Dravi. Prostofer je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt 
za mobilnost starejših. Namenjen je vsem � s� m starejšim, ki ne 
vozijo sami, nimajo sorodnikov ali imajo slabše povezave z javnimi 
prevoznimi sredstvi. 

Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, 
brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Kdo je lahko PROSTOFER? Vsak, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen prostovoljno 
pomaga�  � s� m, ki prevoze potrebujejo.

Kako posta�  PROSTOFER? Vozniki, ki želijo posta�  prostoferji, to 
sporočijo na občino, na številko 88 79 630 (Andreja Erjavec) in vas 
vpišemo v seznam prostoferjev.

Občina Radlje ob Dravi

Letos bomo v Občini Radlje ob Dravi še popestrili poletno 
dogajanje in poskrbeli za večjo športno ak� vnost naših krajanov 
in gostov. Vzpostavili bomo izposojo električnih koles na kar 
dveh lokacijah. V centru kraja – prostori MKC in pri naši največji 
turis� čni atrakciji -  Kozolec Vodni park. V MKC je od tega tedna 
že na voljo izposoja v času odpiralnih ur: ponedeljek – petek 
od 8:00 – 19:30 ure, v soboto od 14:00 – 19:30 ure, zaprto ob 
nedeljah in praznikih. Na lokaciji Vodni park se vzpostavlja 
in bo možna vsak dan od 7.ure zjutraj do 21.ure zvečer. 
Cena za poldnevno izposojo električnega kolesa (do 6ur) je 
25 EUR, dnevna (nad 6ur) je 40 EUR, vsaka dodatna ura je 5 EUR.

Na voljo je 10 koles, različnih velikos�  in primernih za raznolike 
terene. V naši okolici najdete veliko število kolesarskih stez, od 
Pohorja do Kozjaka, ob reki Dravi in vse do sosednje Avstrije. 
Tako možnos�  za raziskovanje ne bo zmanjkalo. Z izposojo e-koles 
želimo promovira�  zdrav način življenja, mehko mobilnost, ki 
pripomore k zniževanju ogljičnega od� sa ter skrb za zeleni in 
trajnostni razvoj naše občine. 

Preostane samo še hop na kolo, za zdravo telo.

Občina Radlje ob Dravi in JZ ŠKTM

ZA ZDRAVO ZABAVO NA E-KOLO

VABILO
Spoštovani, vabimo vas na krvodajalsko akcijo v ponedeljek, 
27.06.2022, v dvorano Hostla Marenberg od 7.30 do 12.00. 
Zaradi preprečevanja možnih prenosov bolezni vas prosimo, 
DA SVOJ PRIHOD POTRDITE IN SE DOGOVORITE O URI 
PRIHODA na tel.  št. 041 479 242 ali 041 320 796 (CTD MB). 
Za termin lahko pokličete od 7.00 do 15.00. Prosimo, da  brez  
predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajajte na odvzem 
krvi. Hvala.

Prosimo, da prinesete s seboj osebni dokument, ki izkazuje 
vašo istovetnost. 
SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!

Območno združenje
Radlje ob Dravi

UREDITEV OKOLICE DOM HAVAJI
Po več kot desetletjih prizadevanj je Občina Radlje ob Dravi 
od Sklada kme� jskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
neodplačno pridobila v last večnamenski prostor na Sp. Vižingi 
(Havaji). Okolica doma Havajev je v teh dneh dobila novo 
podobo, saj se je poasfal� rala cesta in parkirišče. Tako bo 
vsem, ki bodo prišli na igrišče, omogočeno lažje parkiranje, saj 
parkirišče nima več makedamske podlage.

Občina Radlje ob Dravi



KOLESARSKO DRUŠTVO VUHRED ORGANIZIRA

v soboto, 25. Junij 2022

CESTNI KOLESARSKI MARATON

VUHRED 2022
Veliki maraton: 80km
Mali maraton: 38 km

Start in cilj: Pidi servis Radlje ob Dravi
Start velikega maratona ob 10:00 uri
Start malega maratona ob 11:00 uri

Prijave: na dan prireditve med 8:30 in 10:50,

Brez prijavnine
željena predprijava na spletni strani Kd Vuhred

ter predprijave do 23.6.2022 na http://kd-vuhred.si

KOLESARSKO

DRUŠTVO VUHRED

Javni zavod ŠKTM za špo rt, kulturo, turizem in mladino

Liga 

CESTNI 2021

IZMENJAVA UČITELJEV V PROJEKTU 
ERASMUS
V okviru projekta LSTEAM Erasmus+ KA101 se nas je zadnji 
teden aprila šest strokovnih delavk radeljske šole in vrtca 
udeležilo izmenjav na treh evropskih šolah. V času strokovne 
izmenjave smo pridobile različne poglede in izkušnje v šolske 
sisteme. Izmenjali smo si več primerov dobre rabe. Največji 
poudarek smo namenili učnim metodam na področju 
STEAM, evropskim vrednotam, socialnim igram, vključevanju 
priseljencev, okoljski problema� ki. 

Na vseh šolah so učiteljice sprejeli izjemno prijazno in 
pozorno. V Turčiji sta učiteljici vsak dan opazovali zanimive 
in dodelane šolske ure pri različnih predme� h in v različnih 
razredih v kombinaciji turščine in angleščine. Ak� vno sta 
sodelovali pri pouku robo� ke in ostalih predme� h. V Lizboni 
sta učiteljici in vzgojiteljica na šoli in v vrtcu prisostvovale 
različnim učnim uram, med drugim uri naravoslovja, kjer so 
učenci sami sprogramirali predstavitev delovanja človeškega 
telesa. Ena zanimivejših dejavnos�  v vrtcu je bila, kako si 
otroci sami beležijo prisotnost v vrtcu. V  italijanskem mestu 
Casser�   sta učiteljici videli, kako v običajen učni proces 
vključi�  učence s posebnimi potrebami (gluhe, slabovidne, 
z Downovim sindromom ...) in kako popestri�  učne ure z 
uporabnimi spletnimi orodji (Nearpod, Bookcreator …).

V času od 16. 5. do 20. 5. so učiteljice iz Španije, Nerea, 
Ana in Elena, obiskale Osnovno šolo Radlje in s tem vrnile 
obisk. Predstavili smo jim šolski sistem, sodobne načine in 
metode dela, ki jih uporabljamo pri pouku, projekte, v katerih 
sodelujemo, ter primere dobrih praks tako v šoli kot tudi v vrtcu.

Učiteljice so imele priložnost spozna�  delo na naših 
podružničnih šolah in vrtcih v Vuhredu in na Remšniku. 

UREDITEV PARKIRNIH POVRŠIN PRI 
ZDRAVSTVENEM DOMU RADLJE OB 
DRAVI
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je v mesecu juniju pričel 
z deli ureditve parkirnih površin pri zdravstvenem domu. 
Za izvedbo je bilo kot najugodnejše izbrano podjetje 
Marald-Marsel d.o.o. Z inves� cijo vredno 158.000,00 EUR 
bo zdravstveni dom pridobil podvojeno število parkirnih 
mest. Poleg pomanjkanja parkirnih mest za uporabnike 
storitev se bo z inves� cijo rešilo nujno in izredno pomembno  
vprašanje varnos�  dostopa in izvoza ekipe nujne medicinske 
pomoči (NMP). Varnost in reševanje oseb, ki potrebujejo 
pomoč, je vedno naše prvo vodilo. Uredili bomo primeren 
dostop do samih prostorov ambulante za NMP, saj sedaj 
pacienta iz reševalnega vozila na vozičku prepeljejo do 
ambulante na improvizirani klančini, ki jo morajo ročno 
names� �  in odstrani� . Uredili bomo tudi primeren dostop 
do glavnega vhoda in vhoda v čakalnico dežurne ambulante 
za invalide na vozičkih in starše z otroškimi vozički.

 Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

Za pomoč pri izvedbi dela popoldanskih ak� vnos�  se 
zahvaljujemo g. županu mag. Alanu Bukovniku in Javnemu 
zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi.  Učiteljice so bile navdušene 
nad lepotami našega kraja, prijaznostjo ljudi, nad našimi 
sodobnimi učnimi metodami in dobro IKT opremo, ki jo 
imamo na OŠ Radlje. Posebej pa so jih očarali športni objek� , 
ki so nam na voljo v uporabo.

Mednarodna izmenjava s strokovnimi delavci iz drugih držav 
je zelo dobrodošla, saj na tak način dobimo vpogled v lastno 
delo in možnos�  napredovanja na lastnem strokovnem 
področju.

Udeleženke programa Erasmus+  za OŠ Radlje ob Dravi
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