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INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 347111
VUHRED–HE VUHRED Z NOVO AVTOBUSNO POSTAJO
Predmet investicije so investicijskovzdrževalna dela na lokalni cesti
(z začetkom od regionalne ceste
R704–Vuhred–Ribnica ter koncem
na HE Vuhred oz. od kmetije
Kralj do kmetije Skačedovnik) in
ureditev nove avtobusne postaje
na omenjeni cesti v naselju Vuhred
v Občini Radlje ob Dravi.
Dela na LC 347111 se bodo vršila v
skupni dolžini 783 m, s čimer se bodo
izboljšali pogoji za življenje, povečala
se bo cestna varnost prometnih
udeležencev in prebivalcem kraja se
bo izboljšala dostopnost do storitev,
izboljšana bo varnost in pogoji
bivanja tudi za ranljive skupine,
predvsem invalide, otroke in starejše.

Prav tako bo nova avtobusna postaja
nudila varnost uporabnikom javnega
prevoza in pomenila pomembno
dodano vrednost v naselju.
Izboljšana bo cestna infrastruktura,
s katero bo omogočen lažji dostop
do turistične ponudbe kraja, in
posredno bodo pridobljena nova
delovna mesta. Prav tako bo
povečan prispevek k ohranjanju
narave,
čistemu
okolju
in
ohranjanju značilnosti naselja,
kar bo pozitivno vplivalo na izgled
naselja Vuhred in celotne občine.
Investicija znaša 139.935,11 EUR.
S strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano prejmemo
sofinancerska sredstva v višini

88.471,36 EUR, ostala sredstva,
51.463,75 EUR, pa zagotovi občina
iz proračuna.
Operacijo delno financira Evropska
unija iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Nepovratna sredstva iz naslova
ukrepa skupne kmetijske politike

ODLIČNA PRILOŽNOST ZA BREZPOSELNE

RRA Koroška, d. o. o., objavlja tretji
javni poziv za vključitev v projekt
Podjetno v svet podjetništva za
problemsko območje v okviru
Programa spodbujanja konkurenčnosti
Maribora s širšo okolico v obdobju
2013–2018.
Namen projekta je podjetniško
usposabljanje brezposelnih oseb s
ciljem, da bi se po zaključku projekta
samozaposlili, zaposlili v lastnem
podjetju ali se zaposlili pri drugem
delodajalcu.

• delo s somišljeniki, mreženje • e-pošta info@rra-koroska.si

s podjetniki in praktične
podjetniške izkušnje.
Rok za prijavo na javni poziv:
10. april 2015
Dodatne informacije prejmete:
• www.rra-koroska.si

• telefon 064 130 331
• na sedežu MPIK Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 30 a, 2360
Radlje ob Dravi (pisarna št. 2).
Zaživite svojo poslovno idejo in se
pridružite uspešnim podjetnikom!

Program
razvoja
podeželja
Republike Slovenije za obdobje
2007–2013, 7. javni razpis, 1. v
letu 2012, za ukrep 322 Obnova in
razvoj vasi, ki prispeva k izboljšanju
kakovosti življenja ter zagotavljanju
enakovrednejših bivalnih pogojev
na podeželskih območjih.
Občina Radlje ob Dravi

Projekt financira Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo,
v okviru Programa spodbujanja
konkurenčnosti Maribora s širšo
okolico v obdobju 2013–2018.
RRA Koroška, d. o. o.

Kaj vam projekt PVPS za problemsko
območje nudi?
• 4-mesečno zaposlitev na RRA
Koroška (vključeni plača, prispevki,
potni stroški, malica),
• kvalitetna podjetniška usposabljanja
zunanjih strokovnjakov,
• pomoč izkušenih mentorjev in
podjetnikov, ki vam bodo s svojimi
izkušnjami in konkretnimi nasveti
pomagali pri uresničitvi vaše
poslovne ideje in
Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

Predstavitev MMLS-a

Nova zasedba Marenberškega mladinskega lokalnega sveta
se bo v soboto, 4. aprila 2015, dopoldan v samem centru
mesta predstavila s svojo novo ekipo. Mimoidočim bomo
predstavili naš novi program, naš novi začetek aktivnega
delovanja na področju mladih.
Želimo vam vesele velikonočne praznike.
Ekipa Marenberškega mladinskega lokalnega sveta

ZMIGAJ SE

Bližajo se toplejši dnevi, ki so idealna priložnost za
izvajanje različnih športnih aktivnosti v naravi. Ker se
je po zaspanem zimskem času težje aktivirati, bomo v
četrtek, 2. aprila 2015, za vse športa željne pripravili 3-urni
brezplačni program vodene skupinske vadbe. Program, ki
se bo odvijal v Športni hiši Radlje ob Dravi, se bo pričel ob
18. uri po naslednjem urniku:
18.00–19.00: maxiRUNfit
(ogrevanje, tekaške vaje, šola teka - Maxi sport)

19.00–20.00: maxiBOOTfit

(vadba za krepitev celotnega telesa z lastno težo - Maxi sport)
20.00–21.00: JOGA (program vodi Katja Valič - Joga Vita)

Obisk pri najstarejši občanki
V petek, 27. marca, je svoj 98. rojstni dan
praznovala Rozalija Ločičnik. Ob tem visokem
jubileju je najstarejši občanki čestital tudi
župan mag. Alan Bukovnik, ki ji je zaželel še
veliko zdravja in dobre volje. V prijetnem
vzdušju sta poklepetala in si obljubila, da se
kmalu spet vidita.
Gospe Rozaliji želimo veliko zdravja, dobrega
počutja in zadovoljstvo v krogu družine.
Občina Radlje ob Dravi

Predavanje z Zvonetom

Šerugo

Vabljeni v Knjižnico Radlje v petek, 3. aprila 2015, ob 19. uri na potopisno
predavanje z Zvonetom Šerugo PO AFRIKI. Popotnik bo predstavil nekaj svojih
najljubših afriških destinacij: NAMIBIJA, UGANDA, ETIOPIJA. Še vedno ga vleče
k ljudem, v najbolj odmaknjena plemenska področja nomadskih ljudstev, kjer
se je čas skorajda ustavil. Pripravil je projekcijo z več kot tristo fotografijami.
Obljubljamo nepozabno potovanje! Vstopnine ni.
Organizator potopisnega predavanja v knjižnici je kulturna sekcija Kluba
koroških študentov.

Priporočamo, da ste v športni dvorani pribl. 20 minut pred
začetkom programa, v športni opremi, z brisačo, pijačo in
dobro voljo!
Podrobnejše informacije najdete na naši FB strani »ZMIGAJ
SE«. Migali bodo lahko moški in ženske, stari od 15 do 60 let.
Organizatorji:
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, Maxi sport in KAK Radlje ob Dravi

Dan za spremembe
V DOMU HMELINA

V Domu Hmelina, d. o. o., Radlje ob Dravi smo se letos
pridružili vseslovenski akciji Dan za spremembe. Akcija je
potekala 28. marca. Zaščitni znak Dneva za spremembe je
bila rumena ribica, ki plava proti toku in aktivno prispeva
k spremembam. Vsi smo si jo pripeli ter tako prostovoljno
pomagali in drugim polepšali dan.
Slogan naše akcije je bil »Polepšajmo dan starejšim in
pomagajmo stopiti čez šolski prag«.
V tem dopoldnevu smo združili moči prostovoljci iz Osnovne
šole Radlje, lokalnega okolja ter Doma Hmelina. Skupaj s
povabljenimi otroki iz rejniških in socialno šibkih družin smo
se v Domu družili ob športnih igrah, igranju družabnih iger
ter peki slaščic. Sladke dobrote smo odnesli tudi starejšim in
onemoglim v lokalno okolje. Vedrina in nasmehi na obrazih so
povedali vse. S kosilom smo se okrepčali, s skupinsko sliko pa
zaključili naše druženje. Izdelek, ki je nastal v času druženja,
smo ustvarili vsi udeleženci, nanj je vsak prilepil ribico s
svojim sporočilom. V akciji zbiranja šolskih potrebščin za
otroke iz socialno šibkih družin smo že do sedaj zbrali veliko
stvari, ki bodo tistim, ki pomoč potrebujejo, olajšale vstop v
novo šolsko leto. Zahvaljujemo se vsem, ki ste pomagali in s
prispevanim poklonili tudi košček sebe. Zbrane potrebščine
bomo odnesli na Center za socialno delo Radlje, kjer jih bodo
razdelili. V Dnevu za spremembe smo tako polepšali dan
starejšim in otrokom iz rejniških in socialno šibkih družin.
Naj dnevi, v katerih krojimo spremembe in s tem solidarno
in prostovoljno pomagamo drugim, postanejo dobra praksa,
ki vpliva na kakovost življenja nas vseh.

Dve ekipi v drugi ligi

Minuli vikend so se končala kegljaška
tekmovanja v slovenskih državnih ligah.
Sezono 2014/15 so uspešno zaključili
tudi članice in člani Kegljaškega kluba
Radlje. Ženska ekipa, KK Remoplast
Radlje, je sezono v 2. državni ligi vzhod
zaključila na odličnem četrtem mestu.
Moška ekipa, KK Pergola hiše Radlje, pa
je v 3. državni ligi vzhod pometla z vso
konkurenco in se suvereno uvrstila v višjo
ligo, v 2. slovensko državno ligo. Čestitke
dekletom in fantom ter čim več podrtih
kegljev v naslednji sezoni!

KK Radlje

