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Občina Radlje ob Dravi vas v sodelovanju z Energetsko agencijo za
Podravje, vabi na energetsko predavanje

UČINKOVITA
LED-RAZSVETLJAVA,
POSTAVITEV MALIH SONČNIH ELEKTRARN
IN PRIDOBITEV SUBVENCIJ

gije. Uporaba LED-svetil zagotavlja tudi preko 80.000 ur neprekinjenega delovanja, kar je bistveno več kot pri navadnih svetilih. Na
trgu je veliko vrst LED-svetil, zato želimo uporabnikom predstaviti,
kako nabaviti primerno in kakovostno LED-svetilo.

Vljudno vabljeni v ponedeljek, 5. junija 2017, ob 17. uri v sejno
sobo občinske stavbe (soba 313/III). Predavanje bo izvedla dr.
Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje.

Male sončne elektrarne
Samooskrba z električno energijo pomeni, da si del ali vso električno energijo, ki jo potrebujemo za gospodinjstvo, proizvedemo
sami. Proizvedemo jo s sončno elektrarno, ki je nameščena na strehi objekta. Če sončne energije ni dovolj, da bi pokrila vse porabnike, nam dodatno energijo zagotavljajo baterije, dodatni generatorji ali električno omrežje. Eko sklad je tudi razpisal subvencije za
vgradnjo malih sončnih elektrarn.

Učinkovita LED-razsvetljava
Uporaba LED-svetil zagotavlja minimalno porabo električne ener-

Po predavanju lahko izkoristite možnost individualnega energetskega svetovanja. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

SODELUJTE!
VAŠE MNENJE NAM VELIKO POMENI!

DRUŽINSKO KOLESARJENJE IN POHOD

Občina Radlje ob Dravi je pristopila k pripravi Celostne prometne strategije (CPS), ki bo predstavila smernice razvoja občine na
področju prometa in mobilnosti, s poudarkom na okolju in občanom prijaznim oblikam potovanja. Ker želimo v pripravo strategije
vključiti tudi širšo javnost in pridobiti mnenje, poglede in predloge
občanov, Vas vljudno vabimo k sodelovanju na način, da odgovorite na naslednje vprašanje: Če bi bili vi oblikovalec/-ka prometne
politike v občini Radlje ob Dravi, kaj bi najprej spremenili oziroma
uvedli z namenom doseganja višje kakovosti bivanja?
Vprašalnik je dostopen na spletni strani občine, pod zavihkom Vizije in strategije Občine Radlje ob Dravi. Ker nam Vaše mnenje veliko
pomeni, bomo med sodelujočimi izžrebali nagrajence in podelili 4
nagrade: 1 x zložljivo kolo, 3 x družinsko vstopnico za celodnevni
obisk Vodnega parka Radlje ob Dravi. Vprašalnik bo odprt do 4. junija 2017. Mnenja, ki jih boste izrazili v okviru vprašalnika 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.
Občina Radlje ob Dravi
Športno Kulturno turistično društvo Remšnik organizira REKREATIVNO KOLESARJENJE V OKVIRU POKALA REKREATIVCEV

»OD ERJAVCA DO REMŠNIKA2017«
KDAJ? V nedeljo, 4. junija 2017
Prijave na dan prireditve med 9.00 in 10.00 uro. Start ob 10.00 za
rekreativce in ob 10.30 za tekmovalce pokala rekreativcev. Veselimo se kolesarskega druženja z vami, zato pripravite kolesa. Se vidimo na štartu. Na cilju žrebanje nagrad med vsemi sodelujočimi.
ŠKT Društvo Remšnik

Kolesarsko društvo Vuhred in KS Vuhred vabita v nedeljo, 28. maja
2017, ob 15. uri na družinsko kolesarjenje in pohod Vuhred–Polnarjev graben. Zbirališče pri večnamenski dvorani Vuhred.
Vljudno vabljeni.

ZAČASNA POPOLNA
ZAPORA OBČINSKIH CEST
Spoštovani!
Zaradi festivala Igraj se z mano bo v času od
četrtka, 1. 6. 2017, od 16. ure, do petka, 2.
6. 2017, do 18. ure, začasna popolna zapora občinskih cest:
•

•

NAZIVI OBČINE RADLJE OB DRAVI
Občina Radlje ob Dravi kot nosilka različnih nazivov, ki jih je pridobila, se vsako leto skupaj
s predstavniki posameznih nazivov aktivno odziva na potrebe posamezne skupine. V letu
2016 je tako v sodelovanju s skupinami izvedla spodaj prikazane aktivnosti po posameznem nazivu. V želji po tako dobrem sodelovanju smo odprti za predloge tudi v letu 2017.
AKTIVNOSTI PRI NAZIVIH OBČINE RADLJE OB DRAVI V LETU 2016
OTROKOM PRIJAZNO
UNICEFOVO MESTO

MLADIM PRIJAZNA
OBČINA

OBČINA PO MERI
INVALIDOV

STAROSTNIKOM
PRIJAZNA OBČINA

LZ št. 346101, Koroška–Mariborska
cesta, na odseku od hišne številke Mariborska cesta 4 do hišne številke Mariborska cesta 7;

Organizirane otroške
igre v Kulturnem
domu Radlje

Izdelana Strategija za
mlade

Izvedba tečaja slovenskega znakovnega
jezika

Izvajanje projekta
Prostofer

LK št. 346211, Malgajeva ulica, na odseku od Slaščičarne Center do gostinskega lokala Buono.

Harmonika in torba
harmonike za OŠ
Radlje ob Dravi

Pomoč pri organizaciji
prireditev

Tečaj Družinska oskrba starejšega svojca;
v izvedbi Inštituta
Antona Trstenjaka

Nakup 20 knjig
Pošastko za Vrtec
Radlje

Pomoč pri izvedbi
Študentske delovne
brigade Študentske
organizacije Maribor

Obdarovanje starostnikov

V času popolne zapore bo na Partizanski
in Maistrovi ulici začasno urejen 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.

dedek mraz obdaritev
otrok Občine Radlje
ob Dravi

Sodelovanje z
Inštitutom Antona
Trstenjaka

TENIS
Tenisači, vljudno vabljeni na brezplačno igranje tenisa vse do konca junija 2017 med 9. in
17. uro. V soboto, 27. maja 2017, ob 10. uri pa ste vabljeni na teniški turnir (jagodni).

Občina Radlje ob Dravi

ZLATO PRIZNANJE OPZ OŠ
RADLJE
V sredo, 17. 5. 2017, se je OPZ OŠ Radlje
predstavil na regijskem tekmovanju v Rogaški Slatini in si pripel zlato priznanje. Pevkam in pevcem čestitamo. Tako priprave
kot tudi nastopi so bili zelo naporni. Zbor
je na tekmovanju in nastopih spremljala
Damijana Sgerm Kristan. Zahvaljujem se
vsem staršem, sodelavkam, sodelavcem in
vodstvu šole za podporo. Hvala tudi Cvetki
Miklavc (JSKD OI Radlje).
Simona Svanjak, OŠ Radlje ob Dravi

Tenis klub Radlje ob Dravi

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI, 26. 5.–1. 6. 2017
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek, 26. 5. 2017

Mladi: Pogovor skonekta folk, družabne igre, glasbeni petek

Sobota, 27. 5.2017

Mladi: Kuhanje z mladimi, Križanje mnenj

Nedelja, 28. 5. 2017

Mladi: Hengerska nedelja, Filmski večer

Ponedeljek, 29. 5. 2017

Torek, 30. 5. 2017

9.00

Let's speak English

10.00

Delavnica: Staranje brez nasilja

17.00
18.00
19.00

Sreda, 31. 5. 2017
Četrtek, 1. 6. 2017

Posvet: Hrana – zdravilo ali slabilo?
Tibetanske vaje
Delavnica orientalskega plesa

9.00

Kuharska delavnica: Ajdova kaša z jurčki

9.00

Vseživljenjsko učenje: Prenos slik s telefona ali fotoaparata na
računalnik

10.00

Urice za sproščanje

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

