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POVABILO NA
MEDNARODNI FESTIVAL
»IGRAJ SE Z MANO«
V RADLJAH OB DRAVI
2. junij bo letos rezerviran za igro, medsebojno druženje, sodelovanje in razbijanje
stereotipov, saj bomo v Radlje ob Dravi
pripeljali Mednarodni festival »Igraj se z
mano«. Festival, s katerim spodbujamo
vključevanje in medsebojno druženje med
otroki, mladostniki in odraslimi osebami s
posebnimi potrebami ter večinsko populacijo vseh generacij, že enajsto leto organizirata Center Janeza Levca Ljubljana in
Društvo za kulturo inkluzije, lokalni soorganizator festivala na Koroškem pa je Občina
Radlje ob Dravi. Dogajanje na festivalu bo
zelo raznoliko. V središču Radelj se bomo
družili od 9. pa vse do 14. ure. Na velikem
odru ne bo manjkalo glasbe, plesa, iger,
lutk, predstav, hkrati pa bodo dogajanje
popestrile tudi številne delavnice, animacijski kotički in športne dejavnosti. Več o
festivalu lahko preberete na www.igrajsezmano.eu ali na Facebook profilu Igraj se z
mano.
Pridružite se nam na festivalu in z nami
ustvarite strpnejšo in bolj odprto družbo.
Občina Radlje ob Dravi

ZELEMENJAVA
V soboto, 20.5.2017, ob 15.00 ste vabljeni
pred MMKC na izmenjavo presežkov domačega vrta, znanj in zamisli. Na Zelemenjavi menjate semena, sadike, pridelke, recepte, izkušnje in navdihe z domačega vrta.
Zelemenjava vabi vse brez izjeme: vrtnarske guruje in popolne začetnike, mlade in
stare, take z enim samim lončkom na balkonu kot tiste s kilometrsko njivo. Vabljeni!
JZ SKTM Radlje

PRIPRAVA CELOSTNE
PROMETNE STRATEGIJE ZA
OBČINO RADLJE OB DRAVI
Mnogi si želimo, da bi bila naša občina privlačna za bivanje, a kako takšno vizijo uresničiti? Enega najboljših odgovorov ponuja
celostno načrtovanje prometa oziroma načrtovanje, katerega središče so ljudje.
Ključen korak v smeri celostnega prometnega načrtovanja je priprava Celostne
prometne strategije (CPS). To je strateški
dokument, s katerim občina oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa in mobilnosti, ki ji med uresničevanjem
pomagajo doseči celostne spremembe in
posledično višjo kakovost bivanja.
Gre za nov pristop k načrtovanju prometa,

pri katerem so enakovredno obravnavani
vsi potovalni načini in kjer se posebna pozornost namenja učinkovitem izkoriščanju
obstoječe prometne infrastrukture in storitev. S pomočjo CPS pomagamo vzpostaviti prometni sistem tako, da se zagotovi
dostopnost do delovnih mest in storitev
za vse, izboljša prometna varnost, zmanjša
onesnaževanje okolja in poraba energije,
poveča učinkovitost in zmanjšajo stroški
potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja.
K pripravi Celostne prometne strategije je
v sodelovanju z zunanjimi izdelovalci pristopila tudi Občina Radlje ob Dravi. CPS za
občino Radlje ob Dravi predstavlja smernice razvoja okolju in občanom prijazne
mobilnosti. Obsegala bo pet pomembnih
področji ukrepanja: hojo, kolesarjenje, javni potniški promet, motoriziran promet in
celostno načrtovanje in upravljanje.

POVABILO K SODELOVANJU
V NAGRADNI IGRI
Ker želimo v pripravo strategije vključiti tudi
širšo javnost in pridobiti mnenje, poglede
in predloge občanov, Vas vljudno vabimo
k sodelovanju tako, da na spletni strani občine pod zavihkom Vizije in strategije Občine Radlje ob Dravi http://www.radlje.si/
vizije-in-strategije-obcine-radlje odgovorite
na spletno anketno vprašanje. Sodelujete
lahko anonimno ali pa pripišete tudi svoje
osebne podatke in si s tem zagotovite sodelovanje v nagradni igri.
Anketa bo odprta do 4. junija 2017. Mnenja, ki jih boste izrazili v okviru ankete
bomo uporabili izključno za pripravo CPS
Občine Radlje ob Dravi in izvedbo nagradne
igre. Nagradno žrebanje bo izvedeno na
predstavitvi CPS, predvidoma v sredini junija 2017. Natančen datum bomo objavili v
Novičkah Občine Radlje ob Dravi in na spletni strani občine.
V nagradni igri lahko sodelujejo občani in
občanke Občine Radlje ob Dravi, stari najmanj 12 let, ki bodo odgovorili na anketno

vprašanje in izpolnili področje z osebnimi
podatki. V nagradni igri ne morejo sodelovati izdelovalci CPS in uslužbenci ter funkcionarji Občine Radlje ob Dravi. Posameznik lahko sodeluje v anketi samo enkrat.
Sodelujoči v nagradni igri se strinja s pravili
nagradne igre, ki so objavljena na spletni
strani Občine Radlje ob Dravi pod aktualnim zavihkom.
V nagradnem žrebanju bomo podelili 4
nagrade: 1 x zložljivo kolo in 3 x družinsko
vstopnico za celodnevni obisk Vodnega
parka Radlje ob Dravi.
Občina Radlje ob Dravi

ZAČASNA POPOLNA
ZAPORA OBČINSKIH CEST

ZAČASNA POPOLNA
ZAPORA OBČINSKE CESTE

Spoštovani!
Zaradi festivala »Igraj se z mano« bo v času
od četrtka, 1. 6. 2017, od 16. ure do petka,
2. 6. do 18. ure, začasna popolna zapora
občinskih cest:
• LK št. 346101, Koroška – Mariborska
cesta, na odseku od hišne številke Mariborska cesta 4 do hišne številke Mariborska cesta 7;
• LK št. 346211, Malgajeva ulica, na odseku od Slaščičarne Center do gostinskega lokala Buono;

Spoštovani!
Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe sanacijskih del popolna zapora občinske ceste
LC štev. 347082, Remšnik – mejni prehod
– Koležnik – Lakoše, natančneje od križišča
z javno potjo JP 846101 (Koležnik – Korankova žaga) do kmetije Altbauer, in sicer v
času od 18. 5. 2017 od 6. ure do vključno
27. 5. 2017 do 24. ure. Vljudno vas prosimo za razumevanje!

V času popolne zapore bosta Partizanska in
Maistrova ulica začasno urejeni v dvosmerni promet, del Pohorske ceste (na odseku
od Pekarne Radlje ob Dravi ter do križišča
z Maistrovo ulico) pa bo urejen enosmerni
promet. Poskrbljeno bo za ustrezno signalizacijo in usmerjanje prometa. Zaradi zapore ceste bosta obe avtobusni postajališči v
centru Radelj začasno urejeni na parkirišču
pri Pekarni Radlje ob Dravi. Za razumevanje
se vam iskreno zahvaljujemo.
Občina Radlje ob Dravi

»ZNAŠ? ZNAM. POMAGAJ!«
Marenberški mladinski lokalni svet v sodelovanju s PGD Radlje ob Dravi in Društvom
študentov medicine Maribor organizira
dogodek »Znaš? Znam. Pomagaj!«. Skupaj
z gasilci in bodočimi zdravniki boste 27. 5.
2017 ob 9. uri v gasilskem domu v Radljah
s predavanjem in praktičnim prikazom obnovili znanje prve pomoči. Glede na to, da
gre za življenjsko pomembno veščino, vas
na dogodek vljudno vabimo in upamo, da
se vidimo v čim večjem številu.
MMLS, PGD Radlje

SPOŠTOVANI ČLANI IN
OBISKOVALCI KNJIŽNICE!
Vljudno vabljeni v četrtek, 18. maja, ob 19.
uri v knjižnico Radlje na predavanje KAKO
SI LAHKO CENOVNO UGODNO IN Z DOMAČIMI SESTAVINAMI SAMI IZDELAMO NARAVNO KOZMETIKO IN IZDELKE ZA DOM.
Predavanje bo vodila domačinka Lucija
Zavratnik, ki se že vrsto let ukvarja z naravnimi izdelki. Pri svojem delu upošteva najvišje standarde naravne kozmetike.
Vsak obiskovalec bo brezplačno prejel
vzorec domačega detergenta in recepte za
izdelavo naravne kozmetike in izdelkov za
dom. Vabljeni po nova znanja in veščine!

Občina Radlje ob Dravi

RAZPIS ZA PODELITEV
OBČINSKIH PRIZNANJ
Komisija za občinska priznanja je na podlagi 6. člena Odloka o občinskih priznanjih
objavila razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2017. Za leto 2017 se razpišejo
naslednja občinska priznanja:
• 1 NAGRADA Občine Radlje ob Dravi,
• največ 5 PLAKET Občine Radlje ob Dravi.
Nagrada Občine Radlje ob Dravi se podeli
občanom, pravnim in civilnopravnim osebam za velike dosežke pri razvoju Občine
Radlje ob Dravi za večletno delo in rezultate
na gospodarskem ali družbenem področju,
s katerim se posameznik ali organizacija
posebno izkaže in s tem doseže velike zas-

luge in koristi za občino. Plaketa Občine Radlje ob Dravi se podeli občanom, pravnim
in civilnopravnim osebam za pomembne
uspehe pri razvoju Občine Radlje ob Dravi,
na katerem koli področju življenja. Pobude
je mogoče vložiti do vključno 9. junija 2017
na naslov Občina Radlje ob Dravi, Komisija
za občinska priznanja, Mariborska 7.
Občina Radlje ob Dravi

TURISTIČNO DRUŠTVO VUHRED znova
vztrajno organizira pevsko prireditev

»TAKO SO PELI MATI MOJA«
Vabimo vse družine, ki ljubijo pesem in
jo negujejo, da se nam pridružijo in se
predstavijo v soboto, 20. 5. 2017, ob 19.
uri v dvorani Turističnega doma v Vuhredu. Vabljeni k sodelovanju in na ogled prireditve vsi, ki ljubite domačo pesem. Vstop
je prost. Zaradi organizacije prosimo, da
se nastopajoči prijavijo do 18. 5. 2017 na
e-naslov: karel.gosak@gmail.com

VABILO
Krajevna skupnost Vuhred vabi v nedeljo,
21. maja 2017, ob 15. uri na pohod po vodni učni poti. Zbor je pri izlivu Vuhreščice v
Dravo. Vljudno vabljeni.
KS Vuhred

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI 12. 5. – 18. 5. 2017
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek, 19. 5. 2017

Mladi: Pogovor skonekta folk, Družabne igre, Glasbeni petek

Sobota, 20. 5.2017

Mladi: Kuhanje z mladimi, Križanje mnenj

Nedelja, 21. 5. 2017

Mladi: Hengerska nedelja, Filmski večer

Ponedeljek, 22. 5. 2017

Torek, 23. 5. 2017

Sreda, 24. 5. 2017
Četrtek, 25. 5. 2017

9.00

Let's speak English

10.00

Delavnica: Staranje brez nasilja

10.00

Zeliščarstvo

18.00

Tibetanske vaje

9.00

Kuharska delavnica: Bezgove dobrote

10.00
18.00

Urice za sproščanje
Vseživljenjsko učenje: Bachove cvetne esence (predavateljica
Silvija Valtl mag. Zakonskih in družinskih študij)

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

