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NOVICKE OBCINE RADLJE OB DRAVI
REGIONALNO SRECANJE DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDISCINE IN TEDNA KULTURNE DEDISCINE

14. marca 2017, od 13. do 16. ure
Koroški pokrajinski muzej – Muzej Radlje ob Dravi,

Koroška cesta 68

Obvezna prijava na brezplačni izobraževalni program je možna na spletnem naslovu:
http://www.zvkds.si/sl/dekd/regionalna-srecanja-dekd-tkd

Koroški pokrajinski muzej – Muzej Radlje ob Dravi

VABILO
Brez tebe na svetu bilo bi hudo,
ob tebi in s tabo pa res je lepo!

Ob mednarodnem dnevu žena vas vabimo na 
proslavo, ki bo v sredo 8. marca 2017 ob 17. uri
v Športni hiši Radlje ob Dravi.

V programu sodelujejo učenci Osnovne šole 
Radlje ob Dravi in gost Oto Pestner.

Vljudno vabljeni!
Občina Radlje ob Dravi

»CENTER SONARAVNEGA 
IN TRAJNOSTNEGA 
GOSPODARJENJA Z 
GOZDOVI«
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je 23. 1. 
2017 na svoji 17. redni seji potrdil Dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
»Center sonaravnega in trajnostnega gospodar-
jenja z gozdovi«. 

Skupaj s Prosilvo Slovenija, Koroškim pokrajin-
skim muzejem in Pahernikovo ustanovo imamo 
vizijo postaviti center, v katerem bo prikazan 
zgodovinski razvoj sonaravnega, trajnostnega  

in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi 
in bo učilnica prihodnjega razvoja.

Z investicijo bomo pridobili urejen del pritličja 
objekta Dvorec Mahrenberg, kjer bo muzej 
in nov paviljon ob dvorcu z vsebinami Centra 
sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi. 

Paviljon: 

Večji del objekta je predviden kot večnamenski 
prostor, namenjen raznim prireditvam, razsta-
vam in drugim dogodkom. Severni del objekta 
je namenjen servisnim prostorom, in sicer 
pisarni, čajni kuhinji in sanitarijam. Zasnovan je 
v leseni izvedbi pravokotnih tlorisnih dimenzij 
16,20 m x 9,70 m in ni podkleten.

Muzej v Dvorcu Mahrenberg: Celotna površina 
muzeja je namenjena razstavnemu in predsta-
vitvenemu prostoru. Vsi predvideni prostori so 
zasnovani večnamensko. 

Projekt bo sofinanciran iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja v okviru Leader 
projektov pod okriljem Lokalne akcijske skupine 
Mislinjske in Dravske doline.

Dinamika in viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV

Viri financiranja 2017 2018 Skupaj Delež

Občina Radlje ob Dravi 9.998,55 € 73.523,77 € 83.522,32 € 39,13%

EKSRP + SLO del 15.551,62 € 114.357,92 € 129.909,54 € 60,87%

Skupaj 25.550,17 € 187.881,69 € 213.431,86 € 100,00%

Občina Radlje ob Dravi

JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV DRUGIH 
DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ V 
LETU 2017
Občina Radlje ob Dravi je objavila javni razpis 
za zbiranje vlog za sofinanciranje programov 
drugih društev in organizacij v letu 2017.

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni 
strani občine:

http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/1962/
javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-razna-
-drustva-in-organizacije-v-letu-2017

Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci 
poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno 
na naslovu: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 
c. 7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava 
na javni razpis – druga društva in organizacije«, 
in sicer najkasneje do 22. marca 2017. 



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

POLNILNE POSTAJE 
ZA ELEKTRICNA 
VOZILA«
Občina Radlje ob Dravi se je decembra 2016 
prijavila na javni poziv Eko sklada za nepovra-
tne finančne spodbude občinam za polnilne 
postaje za električna vozila v zavarovanih 
območjih narave in območij Nature 2000. 
Z uspešno prijavo smo pridobili 6 AC polnilnih 
postaj v višini nepovratnih sredstev 17.932,56 
EUR. Projekt je 100 % financiran.

Polnilnice bodo postavljene na parkirišču pri 
dvorcu, na parkirišču pri stadionu/športnem 
parku in pri pokopališču ter v centru Remšnika, 
pri večnamenski dvorani v Vuhredu in na Sv. 
Antonu na Pohorju pri bivši osnovni šoli.

Občina Radlje ob Dravi

2. MPIK NATECAJ ZA 
NAJBOLJŠO POSLOVNO IDEJO
RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za 
Koroško d.o.o., v sodelovanju z občinami Dra-
vograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, 
Mestno občino Slovenj Gradec in donatorji v 
okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podje-
tniškega inkubatorja Koroška (MPIK) organizira 
2. MPIK natečaj za najboljšo poslovno idejo. 

Glavni namen natečaja je poiskati nove poslov-
ne ideje, ki imajo potencial, da se s predanim 
delom nosilcev idej in ob pomoči podjetniških 
podpornih institucij ter mentorjev razvijejo v 
uspešna podjetja s tržno zanimivimi proizvodi 
in storitvami. Končni cilj je dvig podjetniške 
kulture, nastanek novih, kakovostnih delovnih 
mest v podjetništvu, obenem pa razvoj ustvar-
jalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

Prijava na natečaj 

Za prijavo je treba izpolniti prijavni obrazec in 
obrazec za opis poslovne ideje (v nadaljevanju: 
prijavna dokumentacija), ki sta objavljena na 
spletni strani www.mpik-koroska.si. 

Prijavno dokumentacijo je treba poslati v elek-
tronski obliki na e-poštni naslov urska.krajnc@
rra- koroska.si ali na jure.knez@rra-koroska.si.
 
Rok za oddajo prijavne dokumentacije je 20. 
marec 2017 do 13. ure. 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ope-
racija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 
3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogo-
čanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in 
s spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, 
vključno s podjetniškimi inkubatorji.«

RRA Koroška d.o.o.

PREBUDI GOVORCA 
V SEBI!
Marenberški mladinski lokalni svet (MMLS) in 
projekt Inkubator 4.0 organizirata brezplačno 
16-urno delavnico, kako prebuditi govorca v 
sebi. 
Kdaj? Petek in sobota, 10. in 11. marec, med 
10. in 18. uro
Kje? Marenberški mladinski kulturni center 
(MMKC)
Za koga? Zate, če si star med 15 in 29 in aktivno 
iščeš zaposlitev – tudi če si proti koncu faksa ali 
šole. BREZPLAČNO!
Več informacij in prijave: inkubator40.si ali 
mmlsradlje@gmail.com

VABILO K 
SODELOVANJU 
Remšnik v mesecu aprilu praznuje krajevni 
praznik, praznovali ga bomo 23. 4. 2017. Letos 
smo se odločili, da bo malo drugače. Kuhali 
bomo AJMOHOC (obaro) v kotlu, zato vabimo 
vse, ki ste zainteresirani, da se nam pridruži-
te. Prijave zbiramo do 20. 3. 2017 na številki 
051425514 (Kristina Altbauer). 

Prireditev prireja društvo kmetic Dravska dolina 
KO Remšnik in KS Remšnik.

MED POCITNICAMI SE JE 
DOGAJALO 
Počitnice so za nami. V sklopu projekta Dogaja 
se! Center aktivnosti Koroške so se v Marenber-
škem mladinskem kulturnem centru v času zim-
skih počitnic izvajale različne delavnice in druge 
aktivnosti namenjene osnovno in srednješolski 
mladini ter tudi mlajšim. Ustvarjanje pustnih 
mask, poslikave obraza, igranje namiznega 
tenisa, bralne urice s kosmatinci, kuharske de-
lavnice … so privabile številne razvedrila željne 
mlade in tudi njihove mamice. Od ponedeljka 
do petka se je dejavnosti udeležilo 160 mladih 
obiskovalcev.
Kot med vsakimi počitnicami v zadnjem letu 
in pol smo tudi med temi organizirali nočitev 
mladih v MMKC. Aktivnosti, ki se je vedno zno-
va veselijo vsi, vključno z mladinskimi delavci, 
se je tokrat udeležilo 21 otrok dveh starostnih 

skupin: otroci prve triade (9) in mladi med 14. 
in 18. letom starosti (12). S kompetenčnimi, 
osveščevalnimi, družabnimi in razvedrilnimi 
dejavnostmi so se udeleženci prebili skozi noč, 
nekaterim (predvsem mlajšim) pa je uspelo tudi 
za nekaj ur zaspati.
Ekipa Marenberškega mladinskega centra počit-
ka ne pozna. Aktivnosti za mlade so razporejene 

skozi vse leto čez vikende, pripravlja pa se tudi 
že program naslednjega počitniškega menija za 
konec aprila, ki bo zagotovo znova ponujal za-
nimive delavnice, aktivno preživljanje prostega 
časa in naslednjo nočitev za mlade. 

Ekipa MMKC

URADNE URE 
KS VUHRED
Na 15. redni seji sveta Krajevne skupnosti 
Vuhred, ki je potekala 22. 2. 2017 smo sprejeli 
sklep, da uvedemo uradne ure Krajevne skup-
nosti Vuhred za krajanke in krajane Vuhreda.
Uradne ure bodo vsak ponedeljek v mesecu od 
18. do 19. ure v prostorih pisarne KS.
Na voljo vam bomo za pobude in vprašanja. 
Vsakega obiska in pogovora bomo veseli, samo 
skupaj lahko delamo in ustvarjamo lepši kraj.

Svet KS Vuhred, predsednica Metka Erjavec

Vljudno vas vabimo na slovesno podelitev nagrad in priznanj ob dnevu Civilne zaščite, ki bo v torek, 7. marca 
2017, ob 17. uri v veliki dvorani MKC-ja v Radljah ob Dravi. V programu sodeluje Glasbena šola Radlje ob Dravi. 

Alan Matijevič, Poveljnik Civilne zaščite za Koroško


