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INOvAtIvNe ODpRte tehNOlOgIje – IOt
Občina Radlje ob Dravi je konec ja-
nuarja z Univerzo Maribor podpisa-
la pismo o nameri za sodelovanje 
pri pripravi in izvajanju projekta 
Inovativne odprte tehnologije – 
IOt. Inovativne odprte tehnologije 
– IOt je regionalni razvojni projekt, 
katerega glavni cilj je ustvariti sim-
biozno povezavo med univerzo 
oz. raziskovalnimi organizacijami, 
gospodarstvom, podpornimi oz. 
razvojnimi organizacijami in lokal-
nimi skupnostmi skozi odprte ino-
vacije in tehnologije. 

IOT se osredotoča na vsa tri po-
dročja, ki jih Strategija razvoja Slo-
venije 2014–2020 identificira kot 
bistvena za gospodarski razvoj in za 
katera bo namenjenih 50 % razvoj-
nih sredstev do leta 2020: 
1. raziskave in razvoj ter inovacije, 
2. zagon, rast in razvoj malih in 

srednje velikih podjetij ter 

3. zaposlovanje, izobraževanje, 
usposabljanje, znanje in kompe-
tence (mladi in starejši).

Vzpostavitev mrežne, odprte razi-
skovalno-inovacijske infrastrukture 
v vzhodni Sloveniji z raziskovalno-
-razvojnim programom in okrepitev 
podpornega okolja za nastanek in 
rast novih podjetij ter povečanje 
mednarodne konkurenčnosti obsto-
ječih so nujni ukrepi za premostitev 
razvojnega zaostanka vzhodne Slo-
venije v primerjavi z zahodno. 

Implementacija IOT in doseganje 
glavnega cilja bo:
• povečalo število visokoteh-

noloških podjetij in povečalo 
konkurenčnost malih in srednje 
velikih podjetij v regiji na 
osnovi razvoja in trženja novih 
inovativnih produktov, procesov, 
poslovnih modelov itd., 

• ustvarilo nova delovna mesta 
z visoko dodano vrednostjo 
v regiji in s tem ustavilo beg 
možganov ter tako omogočilo 
dolgoročen razvoj regije.

Omogočen bo pretok vrhunskega 
znanstvenega znanja iz univerzi-
tetnega okolja v celotno regijo in 
s tem pospešeno prestrukturiranje 
razvojnih potencialov regije v na-
slednjih 5 letih. 

V ponedeljek se je župan mag. Alan 
Bukovnik s člani Gospodarskega fo-
ruma, Radom Furmanom, Blažem 
Cvarjem in Hermanom Tomažičem, 
udeležil predstavitve projekta, ki 
ga je pripravila Univerza v Maribo-
ru. Občina Radlje ob Dravi kot prva 
koroška občina pristopa k temu ra-
zvojnemu projektu, v katerem bodo 
našla priložnost tudi naša podjetja. 
Vsako delovno mesto šteje, še po-
sebej, če je to delovno mesto v ra-
zvoju produktov.
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UpORAbNIkI ObčINskIh IN gOzDNIh cest
Obveščamo vas, da s 3. februarjem 2015 preneha veljati prepoved prometa na občinskih in gozdnih cestah za vsa tovorna vozila, ki presegajo 7,5 t  skupne teže.
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Vabimo vas, da skupaj z nami preživite prijeten večer, na prireditvi ob 
kulturnem prazniku. Gosta prireditve bosta Peter in Sara Kobolt, večer 
pa nam bodo popestril tudi Otroški pevski zbor OŠ Radlje, Rusalke, 
Moški pevski zbor Radlje, Mestni pihalni orkester Radlje, dramska 
sekcija Sivi slepci in likovna sekcija KD Radlje. 

jAvNI RAzpIs  
sOfINANcIRANjA 
kADROvskIh štIpeNDIj 
DelODAjAlcem 
Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, RRA Koroška, d. o. o., 
je 2. decembra 2014 objavila Javni razpis sofinanciranja kadrovskih šti-
pendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Koroške regi-
je za šolsko / študijsko leto 2014/2015.

NAmeN jAvNegA RAzpIsA
Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo 
kadrovske štipendije dijakom ali študentom za šolsko / študijsko leto 
2014/2015 s sedežem v Koroški regiji. Na osnovi izbora bodo delodajal-
ci vključeni v instrument izvajanja Regijske štipendijske sheme Koroške 
regije, ki se bo sofinanciral iz sredstev Evropskega socialnega sklada 
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; predno-
stne usmeritve »Štipendijske sheme«.
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meDObčINskA lIgA  
v mAlem NOgOmetU
V času od 29. novembra 2014 in do 24. januarja 2015 je bilo v Športni hiši v Radljah ob Dravi 
pod okriljem Športne zveze Radlje ob Dravi, ŠKTM Radlje ob Dravi in Medobčinske lige male-
ga nogometa izpeljano tekmovanje v malem nogometu, Zimska liga. Na tem tekmovanju je 
sodelovalo 14 ekip, ki so bile v predtekmovanju razdeljene v 2 skupini. Na finalni turnir tek-
movanja Zimske lige so se uvrstile štiri najbolje uvrščene ekipe v navedenih skupinah. Finalni 
turnir teh ekip je bil odigran v soboto, 14. januarja 2015, v Športni hiši v Radljah ob Dravi. 

Rezultati navedenega tekmovanja so bili naslednji:
ŠD KLOŠTER / GRADBENIŠTVO JANI – VUZENICA / PNEV. CENTER RUDOLF 4 : 1 (4 : 0)
ŠD REMŠNIK – LUDO DRUŠTVO / VETERANI 2 : 1 (1 : 0)
ŠD SV. ANTON – KMN RIBNICA 1 : 1 (0 : 0), KAZENSKI STRELI 3 : 4
LUDO DRUŠTVO / STARI  –  ŠD VUHRED / MEGLA 0 : 5 (0 : 4)

POLFINALE:
ŠD KLOŠTER / GRADBENIŠTVO JANI – KMN RIBNICA 2 : 1 (2 : 0)
ŠD REMŠNIK – ŠD VUHRED / MEGLA 2 : 5 (2 : 3)

TEKMA ZA 3. MESTO:
KMN RIBNICA – ŠD REMŠNIK 8 : 2 (4 : 1)

TEKMA ZA 1. MESTO:
ŠD KLOŠTER / GRADBENIŠTVO JANI – ŠD VUHRED / MEGLA 1 : 4 (0 : 2)

KONČNI VRSTNI RED:
1. ŠD VUHRED / MEGLA  3. KMN RIBNICA
2. ŠD KLOŠTER / GRADBENIŠTVO JANI 4. ŠD REMŠNIK

NAjbOljšI stRelec zImske lIge: Aleš gARmUt – kmN RIbNIcA
ekIpA fAIR plAY: šD sv. ANtON

silvo Izak, tajnik mlmN

plANINskI Izlet NA tOpIcO – AvstRIjskA kOROškA
Deževna in turobna sobota je bila letos 24. januar-
ja – vendar ne za vse. Planinci Planinskega društva 
Radlje ob Dravi smo se že zgodaj zjutraj odpeljali na 
eno od letošnjih planinskih tur, tokrat na zimsko. 
Cilj je bila Topica (Topitza), 1649 m visoka koroška 
gora med Koprivno, Železno Kaplo in Globasnico. 
Malo pod kmetijo Kumer smo pričeli gaziti v 30 
cm novega, suhega snega, prečili državno mejo ter 
travnike na Lužah. Za kratek čas smo se ustavili pri 
Sadounigovi cerkvici – imenovani tudi cerkev vseh 
ver, saj si oltar enakovredno delijo krščanski križ, 
muslimanski polmesec in židovska Davidova zvez-
da.  Nato je sledil še vzpon po zasneženih travni-
kih in gozdu, pa smo dosegli cilj. Zaradi sneženja 
in vetra smo se kar hitro »pobrali« z vrha, prejšnjo 
pot prehodili v obratni smeri in že bili na toplem pri 
Kumru. Tako smo prehodili precejšen del poti tradi-
cionalnega pohoda »Čez goro k očetu«, tokrat pod-
nevi. Nekako je v zraku obvisela želja in obljuba, 

da se poleti vrnemo, da užijemo še 
čudovite razglede po avstrijski Ko-
roški ter naših čudovitih Kamniških 
Alpah, Košuti in še kakšnem vrhu. 
Pridružite se nam, saj so izleti za-
nimivi, ne preveč zahtevni, družba 
pa običajno prijetna, tako da poho-
di kar prehitro minejo, spomini pa 
ostanejo veliko dlje.  

Spoštovani planinci!
Vljudno vabljeni na občni zbor članov, ki bo v petek,  
13. februarja 2015, ob 18. uri v gostišču Ribničan (Starka).
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NA pRešeRNOv DAN v mUzej
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi, vas ob slovenskem kulturnem 
prazniku, 8. februarju, vabi na brezplačen ogled muzejskih razstav in zbirk med 
9. in 13. uro v dvorcu Radlje (Koroška cesta 68, Radlje). Ob 10. uri vabljeni na 
javno vodstvo, po razstavah vas bo vodila kustodinja Alenka Verdinek.

muzej Radlje

vAbIlO 
Vabimo vas na proslavo 
ob slovenskem kulturnem 
prazniku, ki bo v nedeljo,  
8. februarja 2015, ob 17. uri v 
večnamenski dvorani Vuhred. 
V programu bodo nastopili:
-  učenci OŠ Vuhred,
-  plesalci otroške folklorne 

skupine vrtca Vuhred,
-  etno skupina Šajke,
-  Moški pevski zbor in
-  Foklorna skupina 

kulturnega društva Lija 
Kovač Vuhred.

Vljudno vabljeni!

kUD lija kovač in  
krajevna skupnost vuhred

pRveNstvO slOveNIje v DvORANI  
zA pIONIRje IN pIONIRke U-12
V nedeljo, 25. januarja 2015, je v Slovenski Bistrici potekalo Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke U-12 
(letnik 2004 in mlajši), katerega so se udeležili tudi nekateri atleti Koroškega kluba Radlje ob Dravi. Lucija Potnik (le-
tnik 2005) je v teku na 60 m, kljub temu da je bila večina tekmovalk starejša od nje, med okoli 80 atletinjami zasedla 
odlično 8. mesto ter 1. mesto med svojimi letniki. Aleks Žvikart je v teku na 60 m med fanti prav tako zasedel odlično 
23. mesto. 
Konec lanskega leta smo se udeležili tudi Adventnega tekaškega pokala, ki je obsegal 4 teke (Bratonci, Beltinci, 
Odranci, Murska Sobota). Na pokalu se je odlično odrezala naša Lucija Potnik, ki je zmagala na vseh štirih tekih in 
si tako pritekla prvo mesto v skupnem seštevku. Lucija je bila tudi ponosna zmagovalka Silvestrskega teka v Ravnah 
na Koroškem, kjer so tekmovali otroci iz Koroške in Štajerske. Čestitamo! 


