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UNIVERZA V MARIBORU
IN OBČINA RADLJE
OB DRAVI PODPISALI
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PREDSTAVITEV

PD RADLJE OB DRAVI

SPORAZUM O SODELOVANJU
Rektor Univerze v Mariboru, prof.
dr. Igor Tičar, in župan Občine Radlje
ob Dravi, mag. Alan Bukovnik, sta v
petek, 15. januarja 2016, podpisala
Sporazum o sodelovanju na
področju trajnostnega in družbeno
odgovornega razvoja občine.

Tako želimo s pozitivnim zgledom
ustvariti okolje, ki bo z razvojem,
ustvarjanjem in prenašanjem
ključnih znanj pripomoglo h
kakovostnemu, uravnoteženemu
gospodarskemu, trajnostnemu in
družbeno odgovornemu razvoju
Občine Radlje ob Dravi in Univerze
v Mariboru.
Občina Radlje ob Dravi vidi v okviru
povezovanja z Univerzo v Mariboru
izjemno veliko možnost razvoja tudi
na področju raziskav in inovacij,
predvsem v inovativnih pristopih
pri reševanju gospodarskih in
družbenih izzivov. Že dosedanje
sodelovanje z univerzo je rezultiralo
v več uspešnih projektih in s tem
občini zagotovilo uspešno reševanje
zastavljenih ciljev, predvsem na
področju okoljevarstva in prometa.
Vidimo možnosti nadgradnje
dosedanjega
sodelovanja
v

projektu
Inovativne
odprte
tehnologije – IOT, predvsem v
smislu razvoja in raziskav, tako
na področju gospodarstva kot na
področju lokalne samouprave.
V okviru obiska rektorja univerze
smo pripravili tudi srečanje z vodstvi
nekaterih podjetij v naši občini, ki
že danes sodelujejo z Univerzo v
Mariboru. Gostili smo direktorja
Gozdnega gospodarstva Slovenj
Gradec, d. d., Silva Pritržnika,
direktorja CNC P&K – Pušnik, d. o.
o., Jureta Kneza, direktorja STROJ
Radlje, d. o. o., Tomaža Kajzerja, in
tehničnega direktorja Ivana Goloba
ter direktorja podjetja AKošir, Alojza
Koširja. Vsi skupaj smo mnenja, da
je v obdobju 2014–2020 izjemno
veliko priložnosti za razvoj in črpanje
EU sredstev in da smo lahko še bolj
uspešni samo z povezovanjem.
Občina Radlje ob Dravi

Ste si že vedno želeli, pa niste našli
tiste prave poti ali prave družbe?
Nič lažjega. Planinsko društvo
Radlje ob Dravi vas vabi, da se
pridružite osvajanju hribčkov,
hribov in gora pod vodstvom
izkušenih vodnikov in v dobri
družbi. Da pa nas boste bolje
spoznali, smo za vas pripravili
predstavitev naših aktivnosti skozi
leto in dejavnosti, s katerimi se
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Planinsko društvo Radlje ob Dravi
ukvarja.
Vabimo vas, da se nam pridružite
v petek, 22. 1. 2016, ob 18.00 v
prostorih MKC Marenberški.
Skupaj si bomo ogledali nekaj
fotografij, poklepetali in se bolje
spoznali. Morda je prav vključitev
v Planinsko društvo Radlje ob
Dravi tisto pravo za vas.
Se vidimo in planinski pozdrav!
PD Radlje ob Dravi

JAVNI RAZPIS ZA
PODELITEV PRIZNANJ

ŠPORTNE ZVEZE RADLJE OB
DRAVI ZA LETO 2015
Športna zveza Radlje ob Dravi
za vse klube, športna društva in
športno javnost Občine Radlje ob
Dravi objavlja JAVNI RAZPIS za
podelitev priznanj Športne zveze
Radlje ob Dravi za leto 2015.
ŠPORTNA ZVEZA RADLJE OB
DRAVI z namenom popularizacije
športne dejavnosti ter z namenom
nagrajevanja naporov in dosežkov
društev in klubov objavlja javni
razpis za nominacijo športnika leta,
športnice leta, najperspektivnejše
športnice ali športnika do 15. leta
starosti, invalida športnika leta,
športne ekipe leta in športnega
delavca/ke za organizacijsko delo

na področju športa v občini.
Rok za oddajo pisnih predlogov je
10. februar 2016!
Vloge pošljite na naslov Športna
zveza Radlje, Mariborska cesta
7, 2360 Radlje ob Dravi. Imeti
morajo oznako: Javni razpis za
podelitev priznanj Športne zveze
Radlje in NE ODPIRAJ – VLOGA.
Podrobnosti
Pravilnika
o
podeljevanju priznanja ŠPORTNIK
LETA v Občini Radlje ob Dravi lahko
najdete na spletni strani ŠZR –
http://www.radlje.com/szr/.
ŠPORTNA ZVEZA
RADLJE OB DRAVI
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JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA
Občina Radlje ob Dravi razpisuje
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za
oddajo poslovnega prostora v
najem, in sicer gre za poslovni
prostor v večstanovanjski in
poslovni stavbi na naslovu

Mariborska cesta 4, 2360 Radlje
ob Dravi – kletni prostori v izmeri
9,20 m2.
Ponudbe pošljite na naslov
naročnika: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje

ob Dravi, v zaprtih kuvertah,
najkasneje do 27. 1. 2016, do 12.
ure, s pripisom »JAVNO ZBIRANJE
PONUDB ZA POSLOVNI PROSTOR,
MARIBORSKA 4 – NE ODPIRAJ!«.
Javni razpis je objavljen na spletni

strani občine http://www.radlje.
si/razpisi_in_natecaji/1712

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.
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5. NOVOLETNI TURNIR V
KEGLJANJU V BC BAJTA

Kegljaški klub Radlje je v
sodelovanju z Bowling centrom
Bajta že peto leto zapored
organiziral novoletni kegljaški
turnir
za
registrirane
in
neregistrirane tekmovalke in
tekmovalce. Skoraj ves lanski
december pa vse do 7. januarja so
na štiristeznem kegljišču v BC bajta
potekale kvalifikacije kegljačic in
kegljačev iz vse Slovenije, v soboto,
9. januarja, pa se je turnir zaključil
s finalnim nastopom najboljših
12 moških. Ženskih udeleženk žal
ni bilo dovolj za finalni nastop,
rezultati iz predtekmovanja pa
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so bili tudi končni za podelitev
pokalov, tako da je prvo mesto
osvojila Majda Grahor pred
Klavdijo Farasin (obe Konstruktor),
tretja pa je bila naša članica Silva
Mravljak.
Pri moških je v finalnem
tekmovanju slavil Sandi Sajko
(Triglav) s 638 podrtimi keglji,
drugo mesto je zasedel Franc
Kirbiš (Konstruktor – 601 kegelj),
tretji pa je bil Primož Kuhar
(Lovrenc – 578 kegljev). Četrti je bil
naš član Srečko Pajtler, ki je s 571
podrtimi keglji res le za las zgrešil
zmagovalne stopničke.
Pri neregistriranih tekmovalcih
je bil prvi Vlado Krivograd (562
kegljev) pred Danijem Kremzerjem
(560) in Domnom Pasterkom
(547).
Vsem nastopajočim hvala za
sodelovanje, zmagovalcem pa
še enkrat iskrene čestitke za
dosežene rezultate!
Kegljaški klub Radlje

PROBLEMSKO OBMOČJE
MARIBOR S ŠIRŠO OKOLICO

24. decembra 2015 je potekala Koordinacija županov problemskega
območja Maribor s širšo okolico. Alociranje sredstev na Programu
spodbujanja konkurenčnosti za Problemsko območje Maribor s širšo
okolico je sledeče:
Instrument

Izvajalec

Vrednost

2016 PVSP 5. skupina

MRA

114.650,00 €

2016 PVSP 6. skupina

MRA

114.650,00 €

2016 PVSP 5. skupina

RRA KOROŠKA

114.650,00 €

2016 PVSP 6. skupina

RRA KOROŠKA

114.650,00 €

2016 Coworking

MRA

60.000,00 €

2016 FDI

MRA

120.000,00 €

2016 FDI

RRA KOROŠKA

60.000,00 €

2016 Koordinacija

MRA

80.000,00 €

2016 Koordinacija

RRA KOROŠKA

40.000,00 €

2016 SOCIALNO PODJETNIŠTVO

MGRT

0,00 €

2016 MANJŠA ZAČETNA
VLAGANJA V KOMBINACIJI S
SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

MRA/RRA KROŠKA 1.267.267,09 €

2016 VEČJA VLAGANJA

MGRT

SKUPAJ

1.500.000,00 €
3.585.867,09 €

Naslednji sestanek koordinacije županov bo izveden konec meseca
januarja ali najkasneje v začetku februarja, kjer se bodo opredelili
razpisni pogoji, kriteriji in merila.
Občina Radlje ob Dravi obvešča vsa podjetja, da lahko pridobijo
informacije v zvezi z navedenimi sredstvi na Regionalni razvojni agenciji
za Koroško.
Občina Radlje ob Dravi
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BOWLING EKIPA BAJTA
USPEŠNA V DRŽAVNI LIGI

Bowling kluba Bajta, ki je po
številu članov eden močnejših
klubov v Bowling zvezi Slovenije, je
vse uspešnejši tako v rekreativnem
kot tudi v tekmovalnem bowlanju.
Da je res tako, dokazuje kar 15
sodelujočih ekip v medobčinski
Bowling ligi Bajta, ki zelo uspešno
teče že četrto leto, dodatno pa
to dejstvo potrjujejo tudi zadnji
uspehi v bowlanju na državnem
nivoju. Dve naši ekipi – Bajta
1 in Bajta 2 – se v 3. državni
bowling ligi vzhod že tretje leto
zapored enakovredno merita
z renomiranimi ekipami – to
sezono z ekipami Strike 3, Strike 4,
Zagorje 3, Ptuj 2 in Ptuj 3. Ligaška
tekmovanja, ki jih organizira
Bowling zveza Slovenije, so v
članski kategoriji organizirana kot
niz turnirjev, kjer se na vsakem
turnirju med seboj pomeri vseh
7 ekip s po 4 igralci. Zelo smo
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ponosni, da je trenutno naša ekipa
Bajta 2 (v postavi Drago Kogelnik,
Milko Prijatelj, Boris Peruš, Silvo
Pinter in Jože Kozjak) po treh
turnirjih od skupno sedmih vodilna
na lestvici pred ekipama Zagorje 3
in Strike 3.
Naslednja dva zaporedna turnirja
se bosta odvijala v Radljah, prvi
v soboto, 23. januarja 2016,
(gostitelj Bajta 2), drugi pa v
soboto, 6. februarja, (gostitelj
Bajta 1), obakrat od 9. do 16. ure.
Tekmovalci obeh domačih ekip
bodo zelo veseli vaše podpore,
zato vas vabimo, da jih pridete
spodbujat že to soboto.
Vabimo vas, da se včlanite v
Bowling klub Bajta in postanete
aktivni v športu, ki je resnično
primeren za vso družino in ne
pozna starostnih omejitev!
Bowling klub Bajta

ŽPZ DOMINICA NOVA VABI,
DA SE JIM PRIDRUŽIŠ

Pevke Ženskega pevskega zbora
Dominica nova vabimo gospe,
mame, žene, v glavnem vse
pripadnice ženskega spola, ki rade
prepevate, da se nam pridružite
in postanete nove pevke našega
pevskega zbora. Prijave za avdicije
sprejema naša zborovodkinja
Urška Pečonik vse do 7. 2. 1016 in
vam je tudi na voljo za vsa druga
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morebitna vprašanja.
Kontaktirate jo lahko po telefonu
ali e-mailu. Urška, 041 251 752,
e-mail: urska.peconik@gmail.com
Postanite
del
ljubiteljskega
ženskega pevskega zbora, ki jih
druži tradicija, ljubezen do petja in
prijateljstvo ter nenehna želja po
umetniškem ustvarjanju.
Vesele vas bomo!

MLADI POZOR!

Ob kulturnem prazniku, 8. 2. 2016,
pripravljamo likovni dogodek v
centru mesta Radlje ob Dravi. Idejo
je zasnoval Gregor Pečolar, izdelek
pa bo podrobneje predstavljen v
njegovi diplomski nalogi. Gre za
kreiranje likovne instalacije, ki bo
z barvitostjo, nevsakdanjostjo in
igrivostjo popestrila vsakodnevne
poti ljudi.
Vljudno vabljeni k pomoči pri

ustvarjanju in širjenju veselja ter
kreativnosti med soljudi. Želimo
vam čudovit in barvit dan!
JZ ŠKTM

