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PRVI MPIK-OV NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO POSLOVNO IDEJO

Obveščamo vas, da Regionalna razvojna agencija za Koroško v sodelovanju z občinami Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem
in Mestno občino Slovenj Gradec
v okviru podpornih aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja
Koroška (MPIK) organizira 1. MPIK-ov natečaj za najboljšo poslovno
idejo.

Namen natečaja je poiskati nove poslovne ideje, ki imajo potencial, da
se razvijejo v uspešna podjetja s tržno zanimivimi proizvodi in storitvami.
Končni cilj natečaja je dvig podjetniške kulture, nastajanje novih, kvalitetnih
delovnih mest v podjetništvu, obenem pa razvoj ustvarjalnosti, podjetnosti
in inovativnosti med prebivalci Koroške.

Predstavitev natečaja bo v torek,
17. marca, ob 18. uri v MPIK Slovenj
Gradec, Ozare 19. Prijavna dokumentacija je objavljena na spletni strani
www.rra-koroska.si/mpik. Rok za oddajo prijav je 3. april 2015 do 13. ure.
Z željo, da izraža čim več od naštetega, je bil izbran tudi slogan nateča- Dodatne informacije:
ja, »Tvoja ideja bo jutri podjetje!«. Natečaj ponuja privlačne uporabne info@rra-koroska.si ali po telefonu:
nagrade in brezplačno udeležbo na delavnicah za razvoj, nadgradnjo in 059 085 190.
realizacijo poslovne ideje v praksi.
Občina Radlje ob Dravi

OBNOVA CESTE LC VUHRED–HE VUHRED

Spoštovani!
Vse udeležence v prometu obveščamo, da so se pričela vzdrževalna dela in obnova ceste LC Vuhred–HE Vuhred,
od zaključka asfalta do HE Vuhred. Promet bo oviran od 9. 3. 2015 in najkasneje do 30. 6. 2015.

OBNOVA CESTE LC KAŽIR–ŠOLA ANTON

Spoštovani!
Vse udeležence v prometu obveščamo, da se nadaljujejo vzdrževalna dela in obnova ceste LC Kažir–šola Anton,
in sicer od odcepa proti šoli. Promet bo oviran od 9. 3. 2015 in najkasneje do 30. 6. 2015.
Za strpnost in razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Občina Radlje ob Dravi

V SOBOTO, 28.3.2015
OB 16.00 URI
GLEDALIŠKa PREDSTAVa

SaPRAMIŠKA

IGRICO BOMO ODIGRALI
V PROSTORIH mmKC.
VSTOPNINE NI. Vabljeni!

SEJA
OBČINSKEGA
SVETA

Na podlagi 21. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Radlje ob
Dravi (MUV, štev. 25/06 – prečiščeno besedilo) župan mag. Alan Bukovnik sklicuje 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi,
ki bo v ponedeljek, 16. marca 2015,
ob 18. uri v prostorih Občine Radlje
ob Dravi, soba 313/III.
Občina Radlje ob Dravi

VABILO OB
MATERINSKEM
DNEVU

Krajevna skupnost Remšnik vsem
mamicam, babicam, dekletom pa
tudi ostalim krajanom ob materinskem dnevu podarja predstavo v
izvedbi Kimperk teatra, ki je sekcija
kulturno prosvetnega društva Ojstrica – Dravograd. Kimperk teater
deluje pod režiserskim vodstvom
g. župnika Igorja Glasenčnika.
Predstavili se bodo v domačem narečju s tremi skeči iz vsakdanjega
življenja, in sicer
Betnga, Šnopskatel in Subvencije.
Predstava bo v petek, 20. marca
2015, ob 19. uri v krajevni dvorani
na Remšniku.
Krajevna skupnost Remšnik

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

PLAN ČD RADLJE

RAZSTAVA V VITRINAH KNJIŽNICE

Za nami je prvi sestanek Upravnega odbora Čebelarskega društva Radlje v letu
2015. S pomočjo Občine Radlje ob Dravi in
župana mag. Alana Bukovnika smo sestavili zelo pomemben plan, ki ga bomo v tem
letu izpeljali. Že v tem mesecu začnemo z
realizacijo postavitve učnega čebelnjaka,
katerega postavitev bo financirala občina
Radlje, postavljen pa bo v okolici dvorca.
Prav tako z osnovno šolo že potekajo pogovori o organizaciji čebelarskega krožka v
vrtcu in osnovni šoli. V prihodnjih mesecih bo ČD Radlje od občine Radlje v trajno
uprabo prevzelo tudi prostor, ki bo namenjen čebelarskemu muzeju in ostalim dejavnostim, ki so povezane s čebelarstvom.
Ne smemo pozabiti še na razpis za izbiro
logotipa čebelarskega društva Radlje, s
katerim se bomo lahko predstavili ob 50.
obletnici obstoja ČD Radlje.

V marcu si v vitrinah v knjižnici Radlje oglejte razstavo naravne kozmetike,
zeliščnih čajev, naravnih sojinih sveč in drugih unikatnih darilnih izdelkov.
Lucija Zavratnik se z naravno kozmetiko ukvarja že nekaj let in svoje izdelke povezuje v blagovno znamko Natura. Od nekdaj jo zanima
vse, kar je povezano z naravo, zato se je lotila izdelave najrazličnejših
izdelkov in s tem pridobivala izkušnje. Ker ima vsak njen izdelek vso
potrebno dokumentacijo in ustrezne analizne certifikate, kjer je izkazana 100-% naravnost izdelkov, se je pri izdelkih svoje blagovne znamke
morala omejiti. Tako se je zaenkrat posvetila sivkini kolekciji mil in kopalnih soli, ki pa so najrazličnejših oblik, velikosti in v lični darilni embalaži. Sestavlja tudi različne čajne mešanice – za različne tegobe in želje.
Njena posebna strast je izdelava sveč, tudi tukaj je ponudbo omejila na
naravne sojine sveče, izdelane iz eko voska z dodanim eteričnim oljem
sivke. Prepričajte se o privlačni, uporabni ter naravni ponudbi darilnice
Natura in si oglejte razstavo v knjižničnih vitrinah. Do konca marca vas
bo v knjižnici že ob vstopu pozdravljal opojni vonj sivke.

Vabljeni v Knjižnico Radlje v petek, 13. marca 2015, ob 19. uri na

POTOPISNO PREDAVANJE O INDONEZIJI.

Indonezijo, oziroma otok Sulavezi, nam bo predstavila Marinka Dretnik. Obetamo si lahko
bogate in raznolike vtise z otoka, ki pretrese s svojimi pogrebnimi obredi, sprosti s potepanjem med riževimi polji in razveseli z občudovanjem malega Nema ter barvitega življenja
koralnega grebena. Dobrodošli v knjižnici!

VABILO

Krajevna skupnost Vuhred vabi v nedeljo, 15. 3. 2015, ob 17. uri v večnamensko dvorano
Vuhred na ogled komedije TRIJE VAŠKI SVETNIKI. Izvedlo jo bo Kulturno društvo Avgusta
Hribarja Doliča in Koronarni klub Mislinje doline – vadbena skupina Dolič. Vljudno vabljeni!

Ahmet Begič, predsednik ČD Radlje

KS Vuhred

Marec 2015
2. 3 . - PON

09:00 in 17:00
Cvetje iz krep
papirja
18:30
Kvačkanje uvodni
sestanek

9. 3 . - PON

3. 3 . - TOR
09:00 in 17:00
Dišeče kopalne
krogle

10. 3 . - TOR

09:00 in 17:00
09:00 in 17:00
Uporaba
Ploščice z mislimi
kokosovega
10:00
olja
v
vsakdanjem
Prva pomoč:
življenju
oživljanje

17. 3 . - TOR
16. 3 . - PON
09:00 in 17:00
Vaze iz Das mase

09:00 in 17:00
Domači mehčalec

24. 3 . - TOR

23. 3 . - PON
09:00
Vaze iz Das mase

09:00
Presajanje zelišč
in vrtnin
18:00
Predstavitev
totrovega olja

30. 3 . - PON

31. 3 . - TOR

09:00 in 17:00
Velikonočna
dekoracija

09:00 in 17:00
Barvanje jajc z
naravnimi
materiali

4. 3. - SRE

09:00 in 17:00
Kuharska
delavnica:
Lazanja

11. 3. - SRE
09:00 in 17:00
Kuharska
delavnica:
Bolgarsko
tradicionalno
kosilo

5. 3. - ČET

09:00
Medgeneracijska
čajanka:
Nemščina za tretje
življenjsko
obdobje

12. 3. - ČET

10:00
Medgeneracijska
čajanka: Gregorjevo,
ko se ptički ženijo in
Druženje kmečkih
žena ob ženskem
mesecu

6. 3. - PET

13. 3. - PET

19. 3. - ČET

20. 3. - PET

10:00
Medgeneracijska
čajanka:
Naravna zaščita
rastlin

19:00
Razstava analogne
fotografije
Neže Ternik

26. 3. - ČET

09:00
Medgeneracijska
čajanka
09:00 in 17:00
Izdelovanje
velikonočne
butare

14. 3. - SOB

20:00
Ogled video
smešnic
in Cocktail party

18. 3. - SRE

25. 3. - SRE

17:00
Križanje mnenj
Predstavitev
poklica:
KUHAR

18:00
Radlje skozi čas

09:00 in 17:00
Kuharska
delavnica:
Sadna torta

09:00 in 17:00
Kuharska
delavnica:
Rogljički iz
kvašenega
testa

7. 3. - SOB

27. 3. - PET
19:00
Večerno druženje
ob filmu s
kokicami

17:00
Križanje mnenj
Predstavitev
poklica:
TEHNIK
MEHATRONIKE

21. 3. - SOB
21:00
Koncert IF FLOYD
Tribute to
PINK FLOYD

28. 3. - SOB

16:00
Gledališka
predstava za
otroke: SAPRAMIŠ
18:00
Križanje mnenj:
Kajenje

1. 3. - NED
16:00
Filmski popoldan

8. 3. - NED
17:00
Ustvarjalno za
8. Marec

15. 3. - NED
16:00
Filmski popoldan

22. 3. - NED
16:00
Filmski popoldan

29. 3. - NED
16:00
Filmski popoldan

Vse delavnice so brezplačne!

