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NOV BABY CENTER V RADLJAH
Župan Alan Bukovnik se je na povabilo samostojnega podjetnika Milenka Skenderija 
v četrtek, 14. 11. 2013, udeležil otvoritve nove trgovine BABY CENTRA v Radljah 
ob Dravi. Trgovina se nahaja v neposredni bližini tehničnih pregledov. Župan je 
izrazil veliko zadovoljstvo nad novo pridobitvijo v Radljah ob Dravi in zaželel veliko 
poslovnih uspehov v prihodnje.

Obveščamo vas, da Javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 
(SPIRIT Slovenija) objavlja:
Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in 
sodelovanje v
»PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA 
NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 
2015 – RNP 2013«.

Predmet javnega povabila je zbiranje 
posameznih prijav oziroma projektnih 
predlogov podjetij za sodelovanje v Programu 
za spodbujanje razvoja novih produktov v letih 
od 2013 do 2015 – RNP 2013 (v nadaljevanju 
RNP 2013). Prijava posameznega razvojno-
raziskovalnega projekta vključuje izvajanje 
aktivnosti z namenom ustvarjanja novih 
ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, 
materialov, naprav, sistemov in metod, 
vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo 
prototipov, blagovnih znamk, procesov 
in storitev, ki s pridobivanjem oziroma 
uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in 
trženja razvijajo nove oziroma izboljšujejo 
obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov 
in/ali proizvodnje.

Ciljne skupine:
RNP 2013 je usmerjen k trem različnim ciljnim 
skupinam podjetij, z namenom okrepiti in 
javno predstaviti rezultate RR-projektov v:
•  mikro in malih podjetjih,
•  srednje velikih podjetjih ter
•  velikih podjetjih.

Roki za prispetje prijav:
• 25. 11. 2013 do 10. ure za obravnavo na 

prvem odpiranju,

• 6. 12. 2013 do 10. ure za obravnavo na 
drugem odpiranju,

• 16. 12. 2013 do 10. ure za obravnavo na 
tretjem odpiranju.

Vrednost javnega povabila:
• Razpisana višina sredstev znaša 
30.000.000,00 EUR.

Razpoložljiva sredstva po posamezni 
kategoriji RNP 2013:
• kategorija RNP v mikro in malih podjetjih 
15 mio EUR, od tega 2 mio EUR za podjetja s 
sedežem v občinah Kungota, Hoče - Slivnica, 
MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob 
Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob 
Dravi;
• kategorija RNP 2013 v srednje velikih 
podjetjih 7,5 mio EUR, od tega 1 mio EUR za 
podjetja s sedežem v občinah Kungota, Hoče 
- Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, 
Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in 
Selnica ob Dravi;
• kategorija RNP 2013 v velikih podjetjih 7,5 
mio EUR, od tega 1 mio EUR za podjetja s 
sedežem v občinah Kungota, Hoče - Slivnica, 
MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob 
Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob 
Dravi.

Sofinanciranje razvojnih aktivnosti v podjetjih 
bo potekalo na osnovi standardnega obsega 
stroškov dela na enoto, skladno s pravili EU in 
shemo državnih pomoči.

Vse informacije o javnem povabilu najdete 
na spletni strani www.spiritslovenia.si. 

OBJAVLJEN PRVI RAZPIS ZA PROBLEMSKO OBMOČJE 
MARIBOR S ŠIRŠO OKOLICO

ZAKLJUČEK TREKING LIGE 
V SEZONI 2013
V soboto, 9. 11., se je na Kozjaku pri 
Mariboru odvijal zadnji treking v sezoni 
2013. Kljub dežju se je trekinga udeležilo 37 
tekmovalk in tekmovalcev, ki so premagovali 
tokrat enotno 20-kilometrsko traso z 12 
kontrolnimi točkami.
Naši Radeljčani so bili spet zelo uspešni. 
Matej Končnik in Marko Prot sta zasedla 2. oz. 
3. mesto v moški konkurenci, Katja Č. Rac in 
Anže Boh pa 3. mesto med pari! Bravo, naši! 
Sledila je še razglasitev rezultatov Slovenske 
treking lige v sezoni 2013. Zmagovalec 
je postal Marko Prot, Katja Č. Rac pa je 
osvojila končno 3. mesto med ženskami! 
Obema iskreno čestitamo! Treking liga v 
Sloveniji še ni tako poznana kot v sosednjih 
državah. Trekerji potrebujejo poleg dobre 
kondicije in nekaj iznajdljivosti tudi znanje o 
orientaciji, da najdejo kontrolne točke, ki jim 
jih postavi organizator, in tako pridejo do cilja 
v časovnem limitu. Na tekmi je obvezna tudi 
določena oprema: kompas, piščalka, prva 
pomoč itd. Sama se še nikoli nisem udeležila 
kakšnega trekinga. Zaenkrat ostajam med 
navijači s kopico ljudi, s katerimi vestno 
navijamo za nastopajoče. Skupaj z našimi 
trekerji tako spoznavamo lepote Slovenije, 
ki kljub recesiji ostaja neizmerno lepa! Vsi že 
nestrpno pričakujemo sezono 2014. 
Več o trekingu na: www.treking.si/

Klara Prot



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

LITERARNI VEČER S 
PISATELJICO 
AKSINJO KERMAUNER
Vabljeni v Knjižnico Radlje 
ob Dravi v četrtek, 21. 
novembra, ob 18. uri na 
literarni večer in srečanje 
s pisateljico Aksinjo 
Kermauner. 
Pisateljica globoko 
verjame, da še zmeraj 
obstajajo velike zgodbe 
in herojska dejanja, in o tem tudi piše. Piše 
za odrasle, za otroke in za slepe in slabovidne 
otroke, ki se jim posveča tudi poklicno. Poučuje 
namreč slovenščino in likovni pouk na Zavodu 
za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Med 
širšo slovensko bralno publiko je pisateljica 
postala znana z romanom Dnevnik Hiacinte 
Novak v treh delih, ki ga opisujejo tudi kot 
slovensko različico Dnevnika Bridget Jones. Njen 
novejši roman Axis mundi smo v knjižnici Radlje 
uvrstili na letošnji priporočilni seznam bralne 
značke za odrasle. S tem literarnim dogodkom 
bomo obeležili Dan slovenskih splošnih knjižnic 
in še uradno spodbudili obiskovalce in bralce k 
sodelovanju pri bralni znački Korošci pa bukve 
beremo v tej sezoni. 

DIALOG MLADIH 2.0
Mladi se zopet zbiramo z namenom, da pokažemo, da nam ni vseeno. Ključno 
vprašanje je, kaj lahko mladi storimo, da postanemo bolj aktivni v družbi, in na 
kakšen način si lahko zagotovimo večjo zaposljivost. To je priložnost, da prideš 
zraven, prispevaš svojo energijo in sodeluješ pri projektu Dialog mladih 2.0: 
Vključujemo! Dvodnevno regionalno srečanje bo na Ravnah na Koroškem potekalo 
23. in 24. novembra 2013 z namenom vključevanja mladih v procese odločanja o 
naši skupni prihodnosti. 
Politične odločevalce želimo nenehno opozarjati na pomen upoštevanja mnenj 
mladih o različnih za mlade pomembnih tematikah, zato jih bomo s projektom 
“Dialog mladih 2.0: Vključujemo!” osveščali o pomenu vključevanja mladih v 
procesih odločanja o naši skupni prihodnosti. Dogodek je dvodneven, v prvem 
dnevu bomo oblikovali ukrepe za izboljšanje stanja v lokalni skupnosti, drugi dan 
pa te ukrepe predstavili političnim odločevalcem. Projekt je sofinanciran s strani 
nacionalne agencije programa Mladi v akciji MOVIT NA MLADINA. Več informacij in 
prijave na: mmls@gmail.com ali 040 369 104 (Katja).

MMLS Katja Kaiser

DELAVNICA IZDELAJMO 
SI ADVENTNI VENČEK:

•  Kje? V Marenberškem kulturnem centru 
Radlje

•  Kdaj? Med 25. in 27. 11. 2013, vsak dan 
od 16.00 do 19.00

•  Za kaj bo poskrbljeno? Za osnovo za 
venček iz lesa, lepilo, škarje ...

•  Kaj prinesem s seboj? Okraske (trakove, 
mah, orehe, želode, storže, manjše veje 
…) oz. po želji ves material, s katerim 
želim izdelati svoj venček.

Vabljeni v čim večjem številu!

LITERARNI VEČER 
ODPRTA KNJIGA

V soboto, 22. novembra, vas ob 19. uri vabimo v 
MKC Radlje na literarni večer s Ferijem Lainščkom 

in Ditko. Vstopnine ni.
Organizator: Klub koroških študentov

Soorganizator: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
Vabljeni!

PRIPRAVE GRS MARIBOR NA ZIMSKO SEZONO
Reševalci Gorske reševalne službe Maribor – Reševalne skupine Radlje ob Dravi v 
jesenskih mesecih namenjamo posebno pozornost pripravi na zimsko sezono. V 
oktobru in novembru smo vsi člani opravili redne letne obnavljalne izpite iz nudenja 
prve pomoči ponesrečenim. V soboto, 16. 11. 2013, smo se na vabilo avstrijske gorske 
reševalne službe udeležili regijske reševalne vaje na gori Schöckl v bližini Gradca. Z 
avstrijskimi kolegi redno sodelujemo. Ker živimo na mejnem območju, kjer obstaja 
možnost skupnih reševalnih akcij, je nujno, da poznamo načine dela in razlike v tehniki 
v obeh službah. Podobno vajo smo v nedeljo, 17. 11. 2013, izvedli na sedežnici Kaštivnik 
na Kopah. V primeru okvar na sedežnicah ali gondolah smo gorski reševalci tisti, ki 
poskrbimo za varno reševanje ujetih.
Poleg rednega obnavljanja vrste reševalnih tehnik posvečamo veliko pozornost tudi 
psihofizični pripravi. Tako smo vedno sposobni delovati na najtežjih terenih, podnevi in 
ponoči v vseh vremenskih razmerah. VEČ O NAŠEM DELU NAJDETE NA www.GRS-MB.SI.

Katja Črešnik Rac

 


