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Mrežni podjetniški inkubator 2 v Radljah ob Dravi

Izgradnja Mrežnega podjetniškega inkubatorja 2
v Radljah ob Dravi je v zaključni fazi. Zaključuje se
zunanja ureditev ter elektroinštalacija. Dobavlja
se oprema, kot so pisarniške mize, konferenčne
mize in stoli oziroma vsa pisarniška oprema. Prav
tako potekajo dela za zasteklitev fasade.
Regionalna razvojna agencija za Koroško, RRA
Koroška, d. o. o., je na spletni strani www.rrakoroska.si/mpik objavila javni poziv za oddajo v
najem za poslovne prostore v MPIK 2 in MPIK 1 v
Radljah ob Dravi.
Na voljo so naslednji prostori za inkubiranje:
MPIK 2 Radlje ob Dravi – proizvodni inkubator,
Poslovna cona Dobrava, Radlje ob Dravi
Proizvodni prostor št. 1, velikost 92,50 m2
Proizvodni prostor št. 2, velikost 92,50 m2

MPIK 1 Radlje ob Dravi – pisarniški inkubator,
Mariborska cesta 30 a, Radlje ob Dravi
Pisarniški prostor št. 6, velikost 12,52 m2

Rok prijave:

Izbrana podjetja bodo imela možnost uporabe
poslovnih prostorov inkubatorja največ 3 leta od
vstopa v inkubator, izjemoma pa še nadaljnji 2 leti.
Cene najema poslovnih prostorov MPIK:

Kandidati popolno prijavno dokumentacijo
pošljejo po pošti na naslov: RRA Koroška, d. o .o.,
Meža 10, 2370 Dravograd. Na kuverti mora biti
pripisano »Vloga za MPIK«.

Obdobje inkubiranja

% ekonomske cene*

1. leto
2. leto
3. leto
4. leto
5. leto

20 %
40 %
60 %
100 %
100 %

Rok za oddajo prijav je do zapolnitve prostorov
oz. najkasneje do 14. novembra 2014 do 12. ure.

Višina najemnine za
pisarniške prostore (€/m2)
1,00 €
2,00 €
3,00 €
5,00 €
5,00 €

Višina najemnine za
proizvodne prostore (€/m2)
0,80 €
1,60 €
2,40 €
4,00 €
4,00 €

*Izhodiščna ekonomska cena najema je 5,00 €/m2 za pisarniške prostore in 4,00 €/m2 za proizvodne prostore.

Proizvodni prostor št. 3, velikost 92,50 m2
Proizvodni prostor št. 4, velikost 92,50 m2
Proizvodni prostor št. 5, velikost 92,50 m2
Proizvodni prostor št. 6, velikost 70,20 m2
Proizvodni prostor št. 7, velikost 53,65 m2
Proizvodni prostor št. 8, velikost 63,00 m2

POLETNI TABOR ZA OTROKE

Prijetna in sproščena doživetja ostanejo
del nas in nam dajo moči za nove podvige.
Potrebujemo jih vsi, še najbolj pa otroci, ki so
znova sedli za šolske klopi. Center za socialno
delo Radlje ob Dravi je z namenom, da bi lahko
otroci iz rejniških in socialno šibkih družin v
spis o preživetih počitnic nanizali čim več
prijetnih doživetij, organiziral Poletni tabor, ki
je to leto potekal v Biogradu. Vključenih je bilo
26 otrok, ki so v šestih dneh na obali doživeli
raznovrstne počitniške radosti. Preživeli so
dan na ladji, veliko plavali, se igrali, zabavali
in tudi za kreativne in socialne delavnice se je
našel čas. Razigrano vzdušje in glasen smeh
pa sta pripomogla, da so bili topli sončni žarki
stalni spremljevalec tabora, kar lahko potrdi
župan občine Radlje ob Dravi, Alan Bukovnik,
ki je bil deležen dogajanja.

Zahvala!

Center za socialno delo Radlje ob Dravi se za
izvedbo tabora, ki je otrokom omogočil počitnice,
ki jih sicer morda ne bi doživeli, ker življenje ni za
vse enako, zahvaljuje vsem donatorjem (navedeni
so na spletni strani CSD Radlje ob Dravi). Hvala
za odprtost in sodelovanje. Še posebej se
zahvaljujemo Občini Radlje ob Dravi, ki je v veliki
meri pripomogla k izvedbi tabora.
CSD Radlje ob Dravi

Pa je za nami. Bilo je prijetno, zabavno, domiselno, pa še v središču našega lepega kraja.
Naš HMELJARSKI LIKOF je spet privabil pisano množico in tako zaključil lepo praznovanje naše občine
ter tudi 25 let domačega ansambla STIL 5. Nagrajeni smo bili tudi z lepim vremenom in vse se je
izteklo v zadovoljstvo vseh, ki smo s skrbjo in zadovoljstvom dogajanje pripravili.
Naj bodo te besede namenjene v zahvalo vam, ki ste k prijetnemu vzdušju tega skupnega in
nepozabnega dne doprinesli s svojim sodelovanjem. Hvala vam!
TD Radlje s predsednico

Drobtinica 2014

Območno združenje Rdečega križa s svojimi
krajevnimi organizacijami na Muti, v Radljah in
v Breznu že četrto leto sodeluje v mednarodni
kampanji Drobtinica, ki v Sloveniji pod okriljem
Rdečega križa Slovenije sicer poteka že štirinajsto
leto.
Drobtinica je namenjena zbiranju prostovoljnih
prispevkov, ki bodo namenjeni izključno
plačilu toplih obrokov za socialno ogrožene
šoloobvezne otroke v okoljih, kjer bo kampanja
potekala. Kampanja je zasnovana tako, da naši
prostovoljci skupaj z osnovnošolci šole, kateri
bodo zbrana sredstva namenjena, na stojnicah
menjajo pekovske in druge prehrambne izdelke
za prostovoljne prispevke. Drobtinica pa ni le
zbiranje prostovoljnih prispevkov, ampak je

namenjena tudi osveščanju
širše javnosti glede vse
bolj
pereče
problematike
nezadostne in / ali nepravilne prehrane naših
osnovnošolcev ter spodbuja čut za solidarnost s
tistimi, ki so se znašli v stiski.
Drobtinica je povezana tudi s svetovnim dnevom
hrane, ki je 16. oktobra. Tako smo tudi mi izbrali
datum za našo kampanjo okoli tega dneva.
V sredo, 22. 10. 2014, ste od 9.00 do 12.30
vabljeni na našo stojnico v centru Radelj (pred
vodnjakom) ali pred prodajalno Mercator.
Pozivamo vas, da na ta dan kruh vzamete pri nas
ter s tem pomagate socialno ogroženim otrokom
OŠ Radlje do toplega obroka.
OZRK Radlje

V A B I L O
Klekljarice, ki ustvarjamo čipke, postavljamo
svoje izdelke na ogled v recepciji
Mladinskega kulturnega centra (hotel). Čipke,
ki so za nas prav poseben
izziv, ustvarjamo v okviru
DU in DI, katerih
članice smo že vrsto
let. Vabimo vas na
otvoritev razstave, ki
bo 23. oktobra ob 17.
uri. Razstava bo na ogled
do konca oktobra.
Prisrčno vabljeni!

KULTRUNO DRUŠTVO RADLJE VABI

Gledališki abonma 2014/2015

INFORMACIJE
PREDSTAVE:
- SOBOTA, 29. 11. 2014, OB 18.00
Komedija VSE O ŽENSKAH (Sve o
ženama, Miro Gavran), Mestno gledališče
ljubljansko
- SOBOTA, 13. 12. 2014, OB 18.00
Monokomedija MULC … VAS GLEDA,
Kreker in Siti teater
- SOBOTA, 24. 1. 2015, OB 18.00
Komedija ONA, BIVŠI IN DŽONI, Reporter
Milan
- FEBRUAR
Komedija NAJSTAREJŠA OBRT (The
Oldest Profession), Paula Vogel, Mestno
gledališče Ptuj

VPIS ABONMAJEV
ZA STARE ABONENTE:
3. IN 4. NOVEMBER OD 16. DO 18. URE V AVLI
KULTURNEGA DOMA RADLJE.
INFO: 070 874 746 – IVANKA
040 741 242 – PETRA
VPIS ABONMAJEV ZA NOVE ABONENTE:
5. NOVEMBER OD 16. DO 18. URE V AVLI
KULTURNEGA DOMA RADLJE,
OD 7. NOVEMBRA NAPREJ PA V TRGOVINI
TOČENIH PARFUMOV URAN, KOROŠKA CESTA 4,
RADLJE.
INFO: 070 874 746 – IVANKA
040 741 242 – PETRA
TAJNISTVO@KDRADLJE.SI
*PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB V
PROGRAMU ABONMAJA!

PRESTAVLJEN KONCERT
MOŠKEGA PEVSKEGA
ZBORA VUHRED
Občanke in občane občine
Radlje ob Dravi obveščamo, da je
koncert Moškega pevskega zbora
Vuhred, ki je bil predviden to
soboto, 18. 10. 2014, prestavljen
v mesec november. Člani MoPZ
Vuhred z gostjami iz Dravograda,
Ženskim pevskim zborom Lipa,
bodo za vas zapeli na koncertu ˝V
dvoje je lepše˝ v petek, 14. 11.
2014, ob 18. uri v večnamenski
dvorani v Vuhredu.
Vsem morebitnim obiskovalcem
se opravičujemo za spremembo
in vas prisrčno vabimo na
koncert v naslednjem mesecu.
VLJUDNO VABLJENI!

Člani Moškega pevskega zbora Vuhred

IZLET NA DUNAJ

4. 10. 2014 je KTD Havaji iz Sp. Vižinge organiziralo
izlet za člane društva in druge krajane Spodnje
Vižinge.
Ob 5. uri zjutraj smo se zbrali pri mizarstvu
Jurač. Dobre volje smo se z avtobusom odpeljali
novim dogodivščinam naproti. Pot nas je vodila
čez Radeljpas, mimo Gradca na Dunaj – do
mogočnega dvorca Schoenbrunn. Dvorec je
ena izmed najbogatejših zapuščin dolgoletne
vladavine Habsburžanov. Izlet smo nadaljevali
v tamkajšnjem najstarejšem živalskem vrtu v
Evropi. Proti večeru smo se zapeljali po mestenem
obroču in videli avstrijski parlament, dunajsko
mestno hišo ter univerzo, številne razkošne parke
in mestne palače. Med sprehodom po mestu
smo spoznali palačo Hofburg in gotsko cerkev sv.
Štefana, državno opero in slaščičarno Sacher.
Prevzeti nad lepoto in nepredstavljivim bogastvom
kulturne in arhitekturne dediščine smo se zvečer
utrujeni vračali domov.
Vsi smo bili mnenja, da je to naš prvi, a zagotovo
ne zadnji, izlet!
za KTD HAVAJI, Ivica Eman

