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Novičke Občine Radlje ob Dravi
SPODBUJANJE KONKURENČNOSTI

Vlada RS je v mesecu juniju sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko

območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, in s tem dodelila paket državne pomoči.
Za to območje je Vlada RS določila sedem začasno dodatnih ukrepov razvojne podpore v obdobju
2013 do 2018, v skupni vrednosti 66,2 milijona evrov.
Problemsko območje je bilo oblikovano skladno z Zakonom o skladnem regionalnem razvoju na
podlagi visoke stopnje brezposelnosti, ki je več zaporednih mesecev presegla 17 %. V problemsko
območje je vključenih 6 občin iz Podravja (Mestna občina Maribor, Občina Hoče – Slivnica, Občina
Kungota, Občina Pesnica, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi) ter tri občine iz Koroške (Občina
Ribnica na Pohorju, Občina Podvelka in Občina Radlje ob Dravi).
V četrtek, 10. 10. 2013 je bil potrjen na seji Vlade RS Program spodbujanja konkurenčnosti
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 do 2018, ki spada pod ukrep št. 1, od sedmih začasnih
ukrepov razvojne podpore.
Program v skupni vrednosti 32 milijonov EUR-ov je ciljno usmerjen za ohranitev delovnih mest
v obstoječih podjetjih, povečanje zaposlenosti in znižanje stopnje registrirane brezposelnosti na
povprečje podravske in koroške regije.
Več informacij najdete na spletni strani Vlade RS in Mariborske razvojne agencije. Prav tako se lahko za dodatne informacije
obrnete na Regionalno razvojno agencijo za Koroško d.o.o. (RRA Koroška).

Tabela sredstev po instrumentih potrjenih v okviru Programa iz ukrepa št. 1:
Instrument

2014

2015

2016

2017

2018

Skupaj

Ustvarjanje in ohranitev
delovnih mest s
spodbujanjem novih naložb 2.319.520 2.344.520 2.344.520 2.596.920 2.944.920 12.550.400
ali razširitvijo dejavnosti
obstoječih podjetij
Spodbujanje podjetij z
mikrokrediti in subvencijo
obrestne mere
Spodbujanje podjetniške
dejavnosti in ustvarjanje
novih delovnih mest
Podpora pri poslovanju in
razvoju podjetij

2.170.880 2.092.880 2.082.480 2.082.480 2.082.480 10.511.200

830.000

1.024.900 1.024.900 1.024.900 1.024.900 1.024.900 5.124.500

16,0

SKUPAJ

107.700

118.100

577.600

118.100

80.000

32,9

9,8

154.700

830.000

39,2

3.147.600

Promocija gospodarstva
in območja Podravske in
Koroške regije za privabljanje
tujih in domačih vlagateljev.

830.000

% programa

167.700

666.300

6.500.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.300.000 32.000.000

Ponovno zbiranje
starega železa in
ostalih kovinskih
odpadkov traja od 01.
10. 2013 do 30. 11. 2013

Gasilci PGD Vuhred smo ponovno pričeli
z akcijo zbiranja starega železa in ostalih
kovinskih odpadkov. V ta namen smo
pri gasilskem domu v Vuhredu namestili
kontejner, ki bo na razpolago v času od 01.
10. 2013 do 30. 11. 2013.
Spoštovane krajanke in krajani Vuhreda,
Spodnje Orlice, Svetega Antona na
Pohorju, Elektrarne Vuhred, Dobrave,
Spodnje Vižinge in ostalih krajev Občine
Radlje ob Dravi! Obveščamo vas, da smo se
v Prostovoljnem gasilskem društvu Vuhred
ponovno odločili za zbiranje starega
in odpadnega železa, drugih kovinskih
odpadkov, gospodinjskih in kmetijskih
strojev, raznih kovinskih priključkov in
ostalih naprav in strojev, ki vsebujejo tudi
kovinske dele. Vse to lahko odložite v
kontejner pri gasilskem domu v Vuhredu. Če
imate teh sestavin več, pa lahko pokličete
našega poveljnika društva tovariša Antona
HRIBERNIKA na telefonsko številko 031 383
058 ali njegovega namestnika tovariša Jaka
PARADIŽA na telefonsko številko 040 852
291, ki bosta organizirala odvoz.
PGD Vuhred

2,1

100,0

Počitniški meni v MMKC-ju Radlje ob Dravi
Datum in ura

Dogodek

Opis dogodka

Petek, 25. 10. 2013, ob 16.30

Bučkijada

Vabljeni na prvo »Bučkijado«. S pomočjo Društva kmetic Dravske doline, KO Radlje bomo pripravili
jedi iz buč. Izrezovali bomo buče, s sabo prinesite le pribor za izrezovanje buč, buče in sveče.

Sobota, 26. 10. 2013, ob 15.30

Turnir v namiznem tenisu

Potrebujete le športna oblačila in dobro voljo.

Sobota, 26.10.2013, ob 20.00

Večer slovenskega filma

Ogledali si bomo slovenski film, ki ga bomo skupaj bomo izbrali.

Ponedeljek, 28. 10. 2013, ob
9.30
Ponedeljek, 28.10.2013, ob
15.00

Ustvarjalna delavnica
»izdelajmo si nakit«

Izdelava nakita pod vodstvom Marjane Viltužnik. Delavnica je brezplačna, ves material dobite na
delavnici.

Filmski popoldan

Ogled risanke in filma. Katere/ga? Pridite in se nam pridružite.

V naslednjih Novičkah bo objavljen preostali počitniški meni. Celotni program pa najdete na spletni strani občine http://www.obcina-radlje.si/

Zbiranje in odvoz
nevarnih odpadkov

Obveščamo vas, da Javno komunalno podjetje
Radlje ob Dravi d.o.o. organizira zbiranje in
odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev po
naslednjem razporedu:

Datum

Ura

Mikro lokacije odjemnih mest

Ponedeljek, 21. 10. 2013

09.45 – 10.30

Remšnik – igrišče pri OŠ

10.45 – 11.30

Vas – plato avtobusno postajališče

15.30 – 16.15

Radlje – parkirišča Partizanska

Sreda, 23. 10. 2013

MMKC Radlje ob Dravi
organizira tečaj Kaligrafije umetnost lepega pisanja

Elegantno ročno napisano sporočilo ima drugačen
učinek in drugače komunicira, kot še tako lepo
oblikovana pisava iz tiskalnika. Poigrava se z
različnostjo, ki jo lahko ustvari kaligrafsko pero
v povezavi z barvami in različnimi orodji; od
preprostega k zahtevnemu, od črno-belega k
barvnemu, od starega k modernemu.
Lepota kaligrafskih črk, ki krasi najrazličnejša
besedila, prevzame še tako neobčutljivega
opazovalca. V vsakem od nas se namreč preliva
delček te zgodovine in prav je, da starodavne
veščine oplemenitimo in jih ohranimo za rodove, ki
prihajajo za nami.
Tečaj se bo izvajal v prostorih MMKC-ja Radlje
ob Dravi. Prijava in informacije na 040-852-287
(Dominika) ali 040 186 601 (Vesna)
Cena tečaja je 25 EUR.
»Kjer se ljubezen dotakne črk, se prične kaligrafija.«

16.30 – 17.15

Radlje – parkirišče PC Mercator

10.00 – 10.45

Zg. Vižinga – križišče Šrajner - Gostenčnik

11.00 – 11.45

Vuhred – plato pri Zadružnem domu

vabilo na nogometno tekmo

Nogometni klub Radlje vabi vse ljubitelje nogometa na poslastico Štajerske
nogometne lige, tekmo med domačim nogometnim klubom in NK Koroška
Dravograd.
V 9. krogu Štajerske nogometne lige se bosta v soboto ob 17. uri na Športnem
stadionu v Radljah ob Dravi srečali ekipi, ki že nekaj let nista igrali uradnih
prvenstvenih tekem med seboj.
Radeljčani, v drugi sezoni Štajerske lige in dravograjčani kot novinci so zelo dobro
začeli sezono 2013/14. Po osmem krogu lige zaseda ekipa Dravograda drugo,
ekipa Radelj pa tretje mesto.
Ekipi sta se v tej sezoni že srečali v tretjem krogu pokalnega tekmovanja v
Dravogradu, kjer je bila uspešnejša ekipa NK Radelj in zmagala z rezultatom 3 :
2 ter se tako uvrstila v nadaljevanje tekmovanja za slovenski pokal. Nogometne
privržence sigurno čaka izredno napeta in zanimiva nogometna predstava.
Vsi ljubitelji in ljubiteljice nogometa vljudno vabljeni!

Športno društvo Radlje ob Dravi

VABILO
Spoštovani!

Vljudno vabljeni na otvoritev ob zaključku projekta »Razvaline gradu Mahrenberg«, ki
bo v petek, 18. oktobra 2013, ob 15. uri, na gradu Mahrenberg (Stari grad). Vabljeni!
Občina Radlje ob Dravi

PROJEKTNI TEDEN NA OŠ
RADLJE

Na OŠ Radlje smo se odločili, da letošnji projektni
teden posvetimo prostovoljstvu. Projektni teden
bo potekal od 23. do 25. oktobra. Naša želja je,
da otroci prostovoljstvo tudi začutijo, zato jim
bomo ponudili sodelovanje v različnih oblikah dela
prostovoljstva.
K sodelovanju smo povabili dom starostnikov
Hmelina, Varstveno-delovni center Muta, Rdeči
križ Radlje, Zadrugo dobrote - Dravograd, Gasilsko
društvo Radlje, humanitarno društvo Adra, društvo
tabornikov – Rod koroških jeklarjev, … Učenci bodo
lahko poslušali tudi predavanje prostovoljk, ki sta
nekaj časa živeli v Afriki.
V sodelovanju z RK Radlje bomo 23. oktobra izvedli
projekt DROBTINICA. Na dveh stojnicah (v centru
Radelj - pri trgovini TUŠ in pred Mercatorjem) bomo
ponudili kruh v zameno za prostovoljne prispevke.
24. in 25. oktobra bomo izvedli delavnice za
učenje osnov računalništva in mobilne telefonije.
Prijave zbiramo še vedno v dopoldanskem času na
telefonskih številkah 88 79 591 (Alenka) in 88 79
594 (Lila).
Teden pa bomo zaključili z DOBRODELNIM TEKOM v
petek, 25. oktobra, ob 16. uri na stadionu v Radljah.
Vabimo vse, da se nam pridružite in s prostovoljnim
prispevkom (startnino) odtečete krog ali dva.
Vsa sredstva, ki jih bomo med projektnim tednom
zbrali s prostovoljnimi prispevki, bomo namenili
za plačila položnic (šole v naravi, plavalni tečaji, …)
naših učencev iz socialno ogroženih družin.
OŠ Radlje ob Dravi

Več o atletiki brez meja si lahko preberete na http://www.atletskazveza.si/otroci-in-mladina/atletika-brez-meja.
Lep športni pozdrav,
Primož Miheu, Koroški atletski klub Radlje ob Dravi

Vadba pilatesa

V sezoni 2013 / 2014 smo v Društvu za šport in rekreacijo Razgibaj se uvedli novost - vadbo pilatesa. Ta poteka vsak ponedeljek ob 19.00 uri v plesni dvorani
Športne hiše Radlje. Kaj potrebujem za vadbo?
Za vadbo potrebujete le udobna oblačila, brisačo in pijačo. Vadbene podloge so
na voljo v dvorani. Pridite in preizkusite vadbo brezplačno. Prijava na vadbo je
obvezna. www.razgibaj-se.eu / Info@razgibaj-se.eu / 040 270 358

Tjaša Havnik,
Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se

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

