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EnErgEtska sanacija podružnicE oŠ 
rEmŠnik

Energetska sanacija stavbe na Remšniku se zaključuje in tako bo projekt 
zaključen do konca meseca avgusta 2014. Dela so v zaključni fazi in izvedba je v 
skladu z zastavljenim časovnim načrtom.

spoštovane občanke in občani, vabimo vas na odprtje ob zaključku projekta 
Energetska sanacija podružnice osnovne šole remšnik, ki bo v ponedeljek, 

1. septembra 2014, ob 11. uri v oŠ remšnik. 
Vljudno vabljeni!

Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. 
razvojne prioritete: »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve: »Energetska sanacija 
javnih stavb«. 

NATEČAJ ČEBELAM 
PRIJAZNE OBČINE/
PODJETJA
Čebelarska zveza Slovenije (http://
www.czs.si) že četrto leto zapored 
išče Čebelam prijazno občino. 
Čebelarstvo namreč, tudi zaradi 
podnebnih razmer, postaja vse 
bolj ogrožena dejavnost. Čebele so 
pomembne v pridelavi hrane, skrbi 
za biotsko pestrost in so pokazatelji 
čistosti okolja. Čebelarska zveza 
Slovenije želi o tem informirati 
splošno javnost in natečaj Čebelam 
prijazne občine je eden od tovrstnih 
ukrepov. Vprašanje za leto 2014 se 
glasi: Kaj vse je občina v letošnjem 
letu storila za ohranjanje čebel in 
čebelarstva na območju?.
Prav tako pa Čebelarska zveza 
Slovenije išče ČEBELam prijaZno 
podjEtjE 2014. Vse o natečaju 
si lahko preberete na spletnem 
naslovu: http://www.ohranimo-
cebele.si/default.asp?sif_co=7. Na 
tej spletni povezavi so objavljene 
tudi iztočnice za prijave. Rok za 
prijavo je 20. 10. 2014, in sicer 
na e-mail: natasa.lilek@czs.si. V 
kolikor bo podjetje, ki ima sedež v 
Občini Radlje ob Dravi, pridobilo 
naziv Čebelam prijazno podjetje 
2014, bo Občina Radlje ob Dravi 
za podjetje organizirala voden izlet 
s presnečenjem po Čebelarski učni 
poti Radlje. 
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oblikovanje, tisk in lektura: agencija novelus, d.o.o. občina radlje ob dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

rad 'mam tEk 2014
Vse športnike in rekreativce vabimo na dva tekaška športno-
rekreativna dogodka:
1. cooperjev test: 4. 9. 2014 ob 19. uri; Kandidati bodo lahko 

izvedli test
kondicijske pripravljenosti in si izračunali maksimalno aerobno 
kapaciteto (VO2 max). 
Prijavnina za test po osebi: 6,00 EUR
Lokacija: Športni stadion Radlje ob Dravi 
2. rad `mam tEk: 21. 9. 2014 ob 10. uri; Rekreativni tek 
po ulicah Radelj ob Dravi na 5 km in 10 km (posamezniki in 
skupinski tek TROJK). 
Zelo ugodna prijavnina do 7. 9. 2014: Za posameznike 5,00 
EUR, za TROJKE 10,00 EUR
Prijavljeni tekači prejmejo: majico »rad 'mam tEk 2014«, 
brezplačen topel obrok, karto za kopanje v Vodnem parku 
na dan teka, darilni bon s 25-% popustom za nakup tekaške 
opreme v trgovinah intersport, darilno vrečko z darili naših 
sponzorjev ter sadje in pijačo. 
Lokacija: Športni stadion Radlje ob Dravi in ulice Radelj ob Dravi
Poleg teka bodo obiskovalcem na voljo različne predstavitve 
in dejavnosti v povezavi s promocijo zdravega načina življenja 
in aktivnega preživljanja prostega časa. Vstopnine ni, vse 
aktivnosti so brezplačne.

V mesecu septembru bo organizirana tudi tEkaŠka ŠoLa, 
v kateri se boste lahko seznanili s pravilno tehniko teka, 
različnimi metodami treningov in pridobili teoretično 
znanje o treningih, športni opremi, taktiki teka in prehrani. 
Podrobnejše informacije o TEKAŠKI ŠOLI si lahko preberete 
na spletni strani www.radmamtek.si.

organizatorji: Koroški atletski klub Radlje ob Dravi + JZ ŠKTM 
Radlje ob Dravi + Maxi sport. Prireditev podpira Občina Radlje 
ob Dravi.

podrobnejše informacije o prijavi in ostalih aktivnostih 
najdete na spletni strani www.radmamtek.si!

dnEVi BrEZpLaČnE VadBE
Poletje se počasi poslavlja in pred nami je že nova sezona 
vadbe Društva za šport in rekreacijo Razgibaj se. Tudi letos 
bomo odprli sezono z dnevi brezplačne vadbe, ki bodo 
potekali vse do 13. 9. 2014, ko vadbo zaključimo z raZgiBaj 
SE MARATONOM. Z namenom predstavitve posameznih 
programov vadbe bo vadba od 1. 9. 2014 do 13. 9. 2014 
potekala v Športni hiši radlje po naslednjem razporedu: 

ponedeljek ob 19. uri – STEP AEROBIKA, četrtek ob 19. uri – TNZ, 
četrtek ob 20. uri – PILATES. prijaVE na VadBo so oBVEZnE 
- zbiramo jih na tel. št. 040 270 358 (Tjaša) ali preko e-pošte: 
info@razgibaj-se.eu. Vadba je primerna za vse, ne glede na 
stopnjo treniranosti in pretekle izkušnje s skupinsko vadbo. 
VaBLjEni!

tjaša Havnik, dŠr razgibaj se

Vpis V noVo mažorEtno 
skupino kd radLjE 2014
Letos bo potekal vpis v novo mažoretno skupino, in sicer 
za punce od 5.–7. razreda. Skupina bo delovala v okviru 
Kulturnega društva Radlje. Trening bo potekal v Radljah ob 
Dravi enkrat tedensko, 2 šolski uri skupaj. 
Prvi uvodni sestanek bo v sredo, 3. septembra 2014, ob 
17.00 v salonu ars v kulturnem domu radlje ob dravi.
Vpis in informacije preko e-pošte: prejasmina@gmail.com. 

Vabi vas vaša vaditeljica Jasmina 

Skupina MySelf  je zaradi bolezni enega 
izmed članov odpovedala nastop v soboto. 
K nam prihaja tričlanska akustična zasedba 
Tresperados. Torej, sobota, 30. avgusta ob 
21. uri žur zagotovljen! 


