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Občinska blagajna
V prejšnjih novičkah smo objavili, da se je 
Občina Radlje ob Dravi odločila, da bo s 1. 
septembrom 2013 občankam in občanom 
ponudila storitev Občinske blagajne – 
plačevanje položnic brez provizije. 
Pri dostavi omenjenih novičk je prišlo 
do neljube napake in  vsa gospodinjstva 
na območju Občine Radlje ob Dravi niso 
prejela izvod Novičk Občine Radlje ob 
Dravi, zato ponovno objavljamo članek.

Občinsko blagajno bomo v Občini Radlje 
ob Dravi ustanovili zato, ker želimo 
občankam in občanom omogočiti 
GOTOVINSKO plačevanje položnic za 
različne storitve na enem mestu in brez 
provizije. Tovrstni način plačevanja bo 
pripomogel k zmanjševanju stroškov 
vsakega gospodinjstva, kar dokazujejo 
tudi pozitivne izkušnje iz drugih občin.

kaTERE POlOŽniCE:
Trenutno potekajo še zadnje uskladitve s 
podjetji in javnimi zavodi o medsebojnem 
sodelovanju, zato bomo končni seznam 
objavili v enih izmed naslednjih številk 
Novičk Občine Radlje ob Dravi.

kjE:
Občinska blagajna se bo izvajala v okviru 
občinske uprave, v občinski stavbi na 
Mariborski cesti 7, v 3. nadstropju (Občina 
Radlje ob Dravi), soba 309, vsako sredo od 
8.00 do 10.00 in od 10.30 do 16.00 ure.

Obveščamo Vas, da je od 31. julija 2013 naprej postavljen nov kontejner za zbiranje 
rabljenega tekstila poleg mlekomata v centru Radelj. Kontejner je 
postavila neprofitna zadruga Dobrote z.b.o. – proizvodnja, 
predelava in prodaja kmetijskih izdelkov iz Prevalj v 
sodelovanju z Občino Radlje ob Dravi.

nekaj o neprofitni zadrugi:
V 2011 je neprofitna zadruga začela delovati 
v okviru projektnega partnerstva za razvoj 
socialnega podjetništva TD tekstil, v 2013 pa 
skupaj s partnerji, društvom Ekologi Brez Meja 
nadaljuje z aktivnostmi v projektu Tekstilnica. 
Njihovo  poslanstvo je v zagotavljanju 
zaposlovanja težje zaposljivih oseb na področju 
zelenih delovnih mest, konkretno v obliki zbiranja, 
sortiranja, reciklaže in ponovne uporabe starih 
oblačil ter tekstila. Njihova naloga je zbrati čim več 
oblačil in ostalega rabljenega tekstila, katerega potem 
predelajo v razne izdelke in industrijske krpe. 
Projekt ima poleg socialne tudi ekološko komponento, 
saj se ukvarjajo s pridobivanjem, sortiranjem, predelavo 
in prodajo odvečnih oblačil in gospodinjskega tekstila. 
Vsak kilogram odvečnega blaga, ki ga uspejo predelati 
ali prodati pomeni zmanjšanje količine odvečnega 
tekstila, ki konča na odlagališču.
iz zbranega tekstila izdelujejo:
• razne uporabne izdelke, npr. copate, sedežne 

vreče, vrečke za sivko, toaletne torbice, okrasne 
lončke za rože, blazine ...,

• industrijske bombažne krpe,
• del prebranega tekstila oddajo v second-hand trgo-

vino v Ljubljano,
• del prebranega tekstila donirajo pomoči potrebnim,
• ostanek izvozijo.

kOnTEjnER za zbiRanjE RabljEnEga TEksTila



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

POčiTniŠki MEnU od 26. do 28. avgusta 2013 
Organizator: DPM Radlje

Ponedeljek, 
26. avgust

Med 9. in 
12. uro na 
Dobravi. 
ZBEREMO 
SE ob 9. na 
stadionu 
v Radljah 
(Prisoja)

V sodelovanju s Konjeniškim in 
kinološkim društvom Radlje: 
DOPOLDAN S KONJI. Veliko 
bomo izvedeli o konjih, negi, 
vzgoji, se preizkusili v jahanju … 
Primerno za otroke in mladino 
od 7. leta starosti.  

Potrebuješ: 
primerno obutev in 
oblačilo, zaščito pred 
klopi. Udeležba je 
brezplačna. Dobiš 
malico in pijačo.

Torek,
27. avgust

Ob 9. uri na 
stadionu 
v Radljah 
(Prisoja)

NOGOMETNI TURNIR pod 
strokovnim vodstvom trenerjev. 
Letos za fante in za dekleta!

Potrebuješ: športno 
opremo (in navijače!). 
Udeležba je brezplačna. 
Dobiš malico in pijačo.

Sreda,
28. avgust

Ob 9. uri na 
stadionu 
v Radljah 
(Prisoja)

NOGOMETNI TURNIR pod 
strokovnim vodstvom trenerjev. 
Letos za fante in za dekleta!

Potrebuješ: športno 
opremo (in navijače!). 
Udeležba je brezplačna. 
Dobiš malico in pijačo.

Sreda,
28. avgust

Ob 8. uri na 
avtobusni 
postaji pred 
OŠ

Izlet v Čokoladnico Zotter v 
Avstriji. 

Potrebuješ: Izpolnjeno 
prijavnico (Knjižnica Ra-
dlje), znesek za otroke 
25 €, za odrasle 28 €.

najEM POslOvnih PROsTOROv
Mrežni podjetniški inkubator Koroška (v nadaljevanju MPIK) 
ponuja izjemno priložnost za ugoden najem poslovnih 
prostorov v urejenem podjetniškem okolju. Poslovni prostori 
so vam namreč v prvem letu delovanja in ustvarjanja v sklopu 
podjetniškega inkubatorja  na voljo po ceni 1€/m2.  
Vsi zainteresirani potencialni podjetniki in mlada podjetja, 
stara do 2 leti, imate možnost prijave na Javni poziv za 
vključitev v MPIK, ki ga objavlja Regionalna razvojna agencija 
za Koroško. Trenutno so oz. bodo na voljo poslovni prostori 
v enotah MPIK v Radljah ob Dravi, Ravnah na Koroškem ter 
Slovenj Gradcu. 
Dokumentacijo javnega poziva in vse dodatne informacije 
lahko dobite na spletni strani www.rra-koroska.si/mpik, preko 
e-pošte info@rra-koroska.si ali po telefonu na 059 085 190. 
Poslovni prostori se oddajajo po principu, da ima prednost 
tisti, ki zanje zaprosi prvi (seveda ob upoštevanju vseh ostalih 
meril iz poziva).

RRa koroška d.o.o.


