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ENERGETSKA SVETOVANJA 
ZA OBČANE
Občina Radlje ob Dravi aktivno deluje na področju 
varčevanja z energijo in rabe obnovljivih virov energije. 
Poleg varčevanja z energijo v javnih stavbah in priprave 
energetskih izkaznic organiziramo tudi

REDNA MESEČNA ENERGETSKA SVETOVANJA ZA 
OBČANE,

ki bodo potekala vsako 3. sredo v mesecu (18. 6., 17. 9., 
in 15. 10. 2014) med 15. in 17. uro v sejni sobi občine 

Radlje ob Dravi.
Z vami bo energetski svetovalec, ki bo odgovarjal na vaša 
vprašanja, povezana z varčevanjem z energijo, izolacijo hiš, 
menjavo stavbnega pohištva, menjavo kurilnih sistemov 
ali energentov, v zvezi z namestitvijo solarnih kolektorjev, 
velikostjo hranilnikov toplote, vzdrževanjem naprav, … 
Svetovalec vas bo seznanil tudi z možnostmi pridobitve 
nepovratnih sredstev iz Eko sklada in vam pomagal pri 
izpolnjevanju vloge.

V okviru svetovanj bodo med 16. in 17. uro organizirana 
tudi različna predavanja: 
• 18. junija 2014 - Vse o subvencijah, ki jih nudi Eko sklad 

in kakšen je postopek pridobitve subvencije; 
• 17. septembra 2014 - Vsa dejstva o energetski izkaznici, 

kdo in kdaj jo potrebuje in kolikšna je cena izdelave;
• 15. oktobra 2014 - Predstavitev solarnih kolektorjev 

za pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje in 
predstavitev uporabe lesne biomase za ogrevanje.

Občina Radlje ob Dravi bo v sodelovanju z Energetsko 
agencijo za Podravje svojim občanom nudila tudi možnost 
priprave energetske izkaznice po znižani ceni. Zaradi 
organizacije dela in časovnega usklajevanja prosimo, da nas 
vsi zainteresirani, ki bi potrebovali energetsko izkaznico, 
pokličete na 02 88 79 630 ali pošljete elektronsko pošto na 
obcina.radlje@radlje.si.
Ker varčevanje z energijo in raba obnovljivih virov energije 
pomeni tudi znižanje stroškov, vas vabimo, da se svetovanj 
in predavanj udeležite v kar največjem številu.
 

mag. Alan BUKOVNIK, župan

POLETNI DAN V DVORCU RADLJE 
OB DRAVI
Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU) v sodelovanju s Kulturno iniciativo 
(KI) Kürbis Wies iz Avstrije pripravlja serijo umetniških dogodkov, ki bodo 
potekali v okviru projekta z naslovom Razlika/Differenz. Gre za čezmejni 
projekt, katerega aktivnosti so zastavljene na način, da s kulturno-sociološkega 
in hkrati umetniškega vidika tematizirajo razlike in podobnosti med ljudmi, ki 
živijo v obmejnem področju, tako v Avstriji kot v Sloveniji.
Prvo poletno nedeljo, to je 22. junija 2014, od 11. ure dalje bo v okviru 
projekta pred Dvorcem Radlje ob Dravi potekal umetniški glasbeno–kulturni 
performans, ki smo ga poimenovali Poletni dan/Sommerfest. S koncertom 
se bosta predstavili glasbeni skupini Lenins Wheelchair iz Avstrije in Timotej 
Kotnik Kvintet iz Slovenije. Umetniška kuharska skupina Cooks of Grind bo 
za vas pripravila performans z naslovom Mejna kuhinja, ki se bo udejanjil v 
pethodnem meniju fuzije okusov in oblike »na meji« (Grmeč fižol, Dravska 
močvirna juha, Trebušni laskač, In vitro vrtnice ter Pijana neprava postrv). V 
času celotnega dogodka pa bo potekala tudi družinska ustvarjalnica Blizu in 
daleč, ki jo bo vodila kustosinja pedagoginja, Nina Popič, iz KGLU. Z idejami 
udeležencev bodo povezali obmejno območje in skupaj ustvarili pomanjšano 
podobo mesta brez mej. Vljudno vabljeni, da se nam v nedeljo, 22. junija 2014, 
ob 11. uri pridružite pred Dvorcem Radlje ob Dravi! Vstop je prost.
Dogodek je del projekta RAZLIKA/DIFFERENZ, ki ga podpira avstrijska dežela 
Štajerska.  

KGLU

VABILO 
Koroško športno društvo ljubiteljev starodobnih vozil, Društvo Oldtimer 
Radlje, prireja 9. tradicionalno mednarodno srečanje starodobnih vozil, ki 
bo v soboto, 14. junija 2014. Zbiranje bo od 8.00 do 10.00 pri Bajti. Ob 
10.00 se bomo podali na pot proti Ribnici na Pohorju in zaključili v Ožbaltu. 
Vabljeni!

Anton Šarman, Društvo Oldtimer Radlje

VABILO
Prostovoljno gasilsko društvo Vuhred vabi vse ljubitelje 
gasilstva na tekmovanje v gasilsko-športnih disciplinah 
v kategoriji starejših gasilk in gasilcev. Tekmovanje bo v 
soboto,  14. junija 2014, od 14. do 18. ure na igrišču pri 
Osnovni šoli v Vuhredu.  Vljudno vabljeni!

Tone Hribernik, PGD Vuhred   

VZPON NA REMšNIK
V soboto, 31. maja 2014, je bila v okviru Kulturnega in Športnega društva 
Remšnik organizirana že tretja tradicionalna rekreativna kolesarska prireditev 
– vzpon na Remšnik. Ob 9. uri zjutraj se je pri gostišču Erjavec na Vasi zbralo 
približno 100 kolesarjev, ki so se povzpeli do turistične kmetije Lanfrid na 
Breznem vrhu in se tam okrepčali z malico. Ob druženju je potekalo tudi  
zabavno nagradno žrebanje in skupinsko fotografiranje. Zadovoljni kolesarji so 
si obljubili, da se naslednje leto spet srečajo. Hvala vsem organizatorjem in 
sponzorjem, ki so pomagali pri izvedbi tega dogodka.

Kulturno društvo Remšnik, špela Resnik



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

VABILO 
Krajevna skupnost Sv. Anton vas 
vabi v soboto, 14. junija 2014, na 
proslavo ob krajevnem prazniku. 
Proslava bo potekala v prostorih bivše 
osnovne šole. V kulturnem programu 
sodelujejo Mešani pevski zbor KTD Sv. 
Anton na Pohorju in Dekliški pevski 
zbor Aglaja KD Radlje ob Dravi pod 
vodstvom Kerstin Vuga ter Jure Ričnik 
(harmonika). 

Branko Kanop, 
predsednik KS Sv. Anton na Pohorju

VABILO 
Občina Radlje ob Dravi, Koroški 
pokrajinski muzej Radlje ob Dravi, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Radlje ob Dravi 
in Forum slovanskih kultur vabijo v 
četrtek, 19. junija, v Dvorec Radlje na 
slavnostno odprtje Foruma slovanskih 
kultur, Centra Radlje ob Dravi. Odprtje 
centra s sedežem v Dvorcu Radlje 
je del praznovanja 10. obletnice 
delovanja Foruma slovanskih kultur.

petek, 13. 6. 2014, 
ob 20.00

ANGLIJA PO MERI MLADIH Kako žurati v Angliji? Kaj je zanimivega za videti? 
Ali je res, da neprenehoma dežuje? Je hrana zanič? Spoznajte odgovore 
skozi oči Reneja Doplerja. Brez vstopnine.

sobota, 14. 6. 2014,  
od 16.00-19.00

PRAVIČNA TRŽNICA Ste za menjavo?  Pogosto se najde doma nekaj, kar 
lahko pogrešate, česar ste naveličani, nekaj, kar ne potrebujete več. Pridite, 
prinesite izdelke.

ponedeljek, 16. 6. 
2014, ob 10.00

DRESSINGI ZA SOLATE Na tokratni kuharski delavnici bomo z gospo Nado 
Mernik mešali prelive za solate. Vas zanima katere? Pridite in pridružite se 
nam. Udeležba na delavnici je brezplačna.

torek, 17. 6. 2014, 
ob 10.00

IZDELAVA DOMAČEGA MILA Na tokratni delavnici bomo izdelali domače 
milo. Vabimo vas, da se nam pridružite. Udeležba je brezplačna.

sreda, 18. 6. 2014, 
ob 10.00

NAČINI PRIDELOVANJA VRTNIN Vse ljubitelje in predelovalce vrtnin vabimo 
na srečanje, na katerem bomo govorili o načinih pridelovanja vrtnin. 
Udeležba je brezplačna. Vabljeni!

četrtek, 19. 6. 2014, 
ob 18.00

KOŽA PRED IN PO SONČENJU Vedno bolj pomembno je, da poskrbimo 
za kožo pred in po sončenju. Pridite in prisluhnite, kako. Kajti, zdravje je 
največje bogastvo. Udeležba je brezplačna.

petek, 20. 6. 2014, 
ob 10.00 in 18.00

IZDELAVA DARILNE EMBALAŽE Na tokratni delavnici bomo izdelovali darilno 
embalažo. Potrebujete samo vztrajnost, ideje in pa seveda dobro voljo. 
Informacije na 040 852 287 (Dominika).

sobota, 21. 6. 2014, 
od 14.00 naprej

2. OBLETNICA MMKC-ja, BOGRAČIJADA HELP! BEATLES TRIBUTE BREZ  
VSTOPNINE!

DELAVNICE V MKC- JU

LJUBITELJSKI SLIKARJI 
DRUšTVA UPOKOJENCEV 
V IZOLI!
Vsako leto v mesecu maju poteka  v hotelu 
DELFIN v Izoli tridnevna likovna kolonija, 
namenjena likovnim ustvarjalcem, ki 
so člani Društev upokojencev  po vsej 
Sloveniji. Organizator likovne kolonije v Izoli 
je ZDUS, v sodelovanju s hotelom Delfin v 
Izoli. Za  brezhiben potek kolonije skrbela 
predstavnica ZDUS-a, koordinatorka za 
kulturne dejavnosti, Ema Tibaut.  Letos je 
likovna kolonija potekala od petka, 16. maja 
do ponedeljka, 19. maja 2014. Mnogi člani 
DU  se pričnejo v  tem obdobju ukvarjati 
z  različnimi kulturnimi dejavnostmi. 
Kolonije se je udeležilo  49   upokojencev 
iz vse Slovenije, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z  
likovnim ustvarjanjem. S področja Koroške 
smo se kolonije udeležili štirje ljubiteljski 
slikarji: iz DU Radlje sva bila Alojz Erjavc in 
jaz, Anton Vodušek, iz Prevalj pa Alojz Kreuh 
in Marjan Gregorc. 

NK RAdlJE
Nogometni klub Radlje je postavil nov mejnik v zgodovini svojega dolgoletnega delovanja. Članskemu moštvu Nogometnega kluba Radlje 
se je po letošnji sezoni uspelo uvrstiti v 3. Slovensko nogometno ligo. Rezultati načrtovanega in strokovnega dela v klubu so se tako 
obrestovali, saj je ekipa v zadnjih treh letih dvakrat napredovala v višji rang tekmovanja. V sezoni 2011/12 se je kot prvak 1. MNZM 
lige uvrstila v Štajersko nogometno ligo in v letošnjem letu v 3. Slovensko nogometno ligo - sever. V moštvu poleg nekaterih igralcev 
iz okoliških klubov nastopa večina domačih igralcev, ki so produkt nekaj letnega strokovnega dela z mladimi v Nogometni šoli Radlje. 
Članstvo otrok in mladine se iz sezone v sezono povečuje, hkrati pa tudi rezultati selekcij Nogometne šole. Klubu je tako uspelo, da je 
dopolnil in povezal starostno piramido od najmlajših kategorij otrok, preko mladine pa vse do članov. V delo kluba je vključeno veliko 
število strokovnih delavcev-trenerjev, z različnimi strokovnimi usposobljenostmi, katerim je na njihovi poti pridobivanja strokovnosti tudi 
pomagal. Veliko podporo, finančno in infrastrukturno,  delovanju Športnega društva Radlje ob Dravi daje tudi Občina Radlje ob Dravi. 
V kraju je bil v letu 2011 izgrajen eden modernejših Športnih stadionov v Sloveniji. V mesecu juniju 2014 bo Nogometna šola Radlje 
vpisovala nove dečke in deklice od šestega leta starosti v svoje vrste. Otroci in mladina vseh starostnih kategorij so vljudno vabljeni, da se 
priključijo vadbi nogometa. Še posebej vabimo mladino letnikov 1999, 1998, 1997 in 1996. Vpisi bodo potekali vsak torek in četrtek ob 
16.30 uri na Športnem stadionu v Radljah ob Dravi. VABLJENI, PRIKLJUČITE SE DELU NOGOMETNEGA KLUBA RADLJE 

športno društvo Radlje ob Dravi

Kar nekaj udeležencev je  že uveljavljenih, 
prekaljenih slikarjev  z dolgoletnimi izkušnjami, 
nekateri pa so čisti začetniki. Tema kolonije 
je bila »Vedute Izole«. Udeleženci smo imeli 
tudi strokovno pomoč, saj nas je skozi likovno 
ustvarjanje vodil prekaljeni slikar Oskar 
Sovinc  iz Velenja. V prijetnem, prijateljskem 
in ustvarjalnem vzdušju so nastala lepa in 
zanimiva likovna dela,  ki smo jih razstavili  v 
prostorih hotela. Ob otvoritvi razstave  je bil 
tudi zanimiv kulturni program. Razstavo je 
odprla  direktorica hotela Delfin, Nina Golob.  
Gosti hotela in drugi obiskovalci so si nastala 
likovna dela z zanimanjem ogledali ta pa bodo  
na ogled v hotelu vso poletje. Septembra pa 
bodo vsa ta naša likovna dela razstavljena v 
Cankarjevem domu v Ljubljani.

Anton Vodušek, član DU Radlje ob Dravi 


