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V soboto, 4. 6. 2016, prav lepo vabljeni, 
da se nam pridružite na KOLESARSKI VZPON NA REMŠNIK 2016 

»od Erjavca do Remšnika«.
Prijave na dan prireditve med 9.00 in 10.00.

Start za rekreativce je ob 10. uri, za tekmovalce pa ob 10.30 uri.
Veselimo se kolesarskega druženja z Vami,

zato pripravite »bicikle« in   S E   V I D I M O !

Sodelujoče na cilju čaka brezplačna malica, 
za pijačo poskrbi Čoki bar.

Na cilju žrebanje nagrad med udeleženci kolesarjenja.                          
 

KD  Remšnik

Občina Radlje ob Dravi vas v 
sodelovanju z Energetsko agencijo 
za Podravje in v okviru Evropskega 
tedna trajnostne energije vabi na:
»ENERGETSKO PREDAVANJE in 
SVETOVANJE ZA OBČANE«,
v sredo, 1. junija 2016, ob 17.00 
uri, v sejni sobi Občine Radlje ob 
Dravi.

Na predavanju boste izvedeli vse o:
• razpisu in subvencijah, ki jih 

nudi Eko sklad in kakšen je po-
stopek pridobitve,

• energetski sanaciji stavb in
• izolaciji.
Na voljo vam bo tudi energetski 

strokovnjak za energetske nasvete 
in vsa morebitna vprašanja o učin-
koviti rabi energije in obnovljivih 
virih energije. 
Občani lahko dobijo brezplačne 
osnovne energetske nasvete in in-
formacije, in sicer vsak dan med 
8.00 in 14.00 uro, na telefonski 
številki 02/234 23 63 ali na elek-
tronski pošti na naslov info@ener-
gap.si. Na vprašanja bo odgovarjal 
energetski strokovnjak Energetske 
agencije za Podravje.

Vljudno vabljeni, da se nam pridru-
žite!

Občina Radlje ob Dravi

KOLESARSKI VZPON NA REMŠNIK
 

PROSTOVOLJSTVU 
PRIJAZNO MESTO

ENERGETSKO PREDAVANJE 
IN SVETOVANJE ZA OBČANE 

KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED PRAZNUJE
Nedelja, 29. 5. 2016, ob 15. uri 
Tradicionalni pohod po vodni učni poti, zbirališče bo izlivu Vuhreščice.
Vljudno vabljeni!

KS Vuhred 
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Ob Svetovnem dnevu prostovoljstva, 19. maja, 
je Občina Radlje ob Dravi prejela naziv 
»Prostovoljstvu prijazno mesto«.

Občina Radlje ob Dravi se je v mesecu aprilu 
prijavila na povabilo k pridobitvi naziva »Pro-
stovoljstvu prijazno mesto«, ki ga je objavila 
Slovenska filantropija. S podelitvijo naziva želijo 
izpostaviti občine, ki prepoznavajo pomen pro-
stovoljskega dela občanov za življenje v njihovi 
skupnosti, cenijo njihovo prostovoljsko delo, 
podpirajo prostovoljske organizacije in name-
njajo del občinskih sredstev za razvoj prosto-
voljstva v svoji občini. 

Kot inovativni primer dobre prakse smo  iz-
postavili projekt Prostofer, v katerem se je ob-
čina povezala z Zavodom Zadihaj iz Maribora 
in podjetjem CareDesign iz Škofje Loke. Re-
zultat našega sodelovanja je e-vozilo, ki ga lahko 
starostniki uporabljajo v okviru Mreže Matija na 
območju občine. Prostoferji so prostovoljci, ki 
prevažajo starejše, ki sami ne morejo. Projekt 
združuje socialno in okoljsko tematiko in s pro-
stovoljstvom ustvarja prijaznejše življenjske po-
goje za starejše občane. 

Prav tako občina  omogoča prostovoljskim orga-
nizacijam sofinanciranje programov in uporabo 
prostorov ter spodbuja aktivno sodelovanje pro-
stovoljstva med mladimi in razvoj medgeneracij-
skega prostovoljstva. 

Občina Radlje ob Dravi



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

Sodelavke Inštituta Anto-
na Trstenjaka za geronto-
logijo in medgeneracijsko 
sožitje, vas vabimo na 
preventivne delavnice za 
večanje varnosti starej-
ših, z naslovom Staranje 
brez nasilja. Na delavni-
cah bomo govorili o nas-
lednjih temah: doživljanje 
starejšega človeka in ko-
munikacija, ko so odnosi 
težavni, skrb za varnost iz-
ven doma (obiskal nas bo 
lokalni policist) ter pravni 
vidiki varnosti starejših in 
premoženjska vprašanja 
(oporoka in druge zapu-
ščinske zadeve). Na delav-
nicah bomo tudi telovadili 
in tako krepili svojo teles-
no pripravljenost ter se 
učili praktičnih veščin za 
povečanje varnosti starej-
ših.
Delavnice bodo potekale 
ob četrtkih, in sicer 2. ju-

nija, 9. junija in 16. junija, 
med 17. in 20. uro, v veliki 
dvorani hotela.

Če ste starejši in si želite 
varnega staranja brez na-
silja, ste lepo vabljeni tudi 
na individualno svetova-
nje. Pravnica, psihologinja 
ali sociologinja bomo za 
pogovor na voljo od 16. 
do 17. ure, pred vsako de-
lavnico.

Prijave sprejemajo v Ma-
renberškem mladinskem 
kulturnem centru, Mari-
borska 8, Radlje ob Dravi, 
do četrtka, 26. maja 2016. 

Program sofinancira MD-
DSZ.

Inštituta Antona Trstenjaka
Veronika Mravljak Andoljšek

Na podlagi 8. člena Pravil-
nika o ohranjanju in spod-
bujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Ra-
dlje ob Dravi za program-
sko obdobje 2015 - 2020 
(MUV, št. 20/2015 Občina 
Radlje ob Dravi, objavlja 
Javni razpis za dodelitev 
pomoči za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v 
Občini Radlje ob Dravi za 
leto 2016, za naslednja 
ukrepa; 

UKREP 2: Pomoč za na-
ložbe v predelavo in trže-
nje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v 

nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji – de minimis.
UKREP 3: Podpora delo-
vanju društev s področja 
kmetijstva in razvoja po-
deželja.

Razpisna dokumentacija 
je vlagateljem na voljo na 
spletni strani občine www.
obcina-radlje.si. 
Vlogo je potrebno pos-
lati po pošti ali dostaviti 
osebno v zaprti kuverti 
na naslov: Občina Radlje 
ob Dravi, Mariborska ces-
ta 7, 2360 Radlje ob Dra-
vi. Rok za oddajo vlog je 
17.6.2016.

Občina Radlje ob Dravi

VABILO NA 
PREVENTIVNE DELAVNICE 
ZA VEČANJE VARNOSTI STAREJŠIH 
Z NASLOVOM STARANJE BREZ 
NASILJA 

JAVNI RAZPIS 
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6Teden zdravilnih rastlin na Koroškem

Marenberški mladinski kulturni center
&

Društvo kmetic Dravske doline

PETEK, 27. maj, ob 18. uri
OTVORITEV KULINARIČNE RAZSTAVE

Nepogrešljive domače dobrote iz zelišč
nekatere jedi boste lahko tudi poizkusili

SOBOTA, 28. maj, ob 15. uri
ZAKLJUČEK TEDNA ZDRAVILNIH RASTLIN

Jernej Mazej - Kralj paradajza
Primož Ulaga - Bio Guano

Za prijeten glasbeni vložek bo poskrbela
Urška Pečonik

Botanična razstava zdravilnih rastlin
Juhe z zelišči iz kotlov

Ciganske vragolije in zeliščne coprnije
z Etnografskim društvom Cigani Dornova

Folklorna skupina OŠ Radlje
številni domači ljubitelji zdravilnih rastlin

in še kakšno presenečenje!

Dvorana Marenberški MKC Radlje ob Dravi

Terasa Marenberški MKC Radlje ob Dravi


