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Obisk Občine

Biograd na Moru

Na povabilo župana Občine Biograda na Moru,
Ivana Kneza, se je župan mag. Alan Bukovnik
v petek, 13. 1. 2017, udeležil svečane seje
Mestnega sveta Občine Biograda na Moru.
Občina Biograd na Moru nam je na področju
razvoja turizma za vzgled, saj dosegajo
neverjetne rezultate. V letu 2016 so imeli več
kot 1.2 milijona nočitev. V primerjavi s Slovenijo
je to več kot desetina vseh nočitev v Sloveniji in

Končalo se je
leto 2016…,
leto, ki je bilo za Radlje ob Dravi kot turistično
destinacijo zelo pomembno in produktivno. S
srebrnim vstopom v družino zelenih destinacij
Slovenije smo dobili potrditev, da smo z
Vodnim parkom na čelu eden od biserov
Slovenije, čeprav se mnogi tega še ne zavedajo
oziroma zavedamo dobro. S pridobitvijo znaka
Bett&Bike in članstvom pri Drauradweg Wirte
se je Marenberški mladinski hotel tudi kot prvi

Koroški muzejski večer

več kot jih ima naše glavno mesto. Trenutno se
v Biogradu gradi največji vodni zabaviščni park
na Hrvaškem, vreden 18 milijon evrov, ki ga
gradi zasebno podjetje iz Hrvaške.
Vedno poudarjamo, da se je treba nenehno
učiti, če pa se imaš možnost učiti od najboljših,
pri katerih je izmenjava izkušenj obojestransko
iskrena in zaupanja vredna, potem je to odlično
razmerje.
Želja obeh občin je mednarodno sodelovanje
pri projektih in izmenjava izkušenj ter dobrih
praks.
Občina Radlje ob Dravi

v Sloveniji pozicioniral na kolesarski zemljevid
srednje Evrope. Zadovoljni smo lahko s
priznanjem Moja dežela lepa in gostoljubna za
2. mesto v kategoriji manjših mest in ponosni
na naziv Sejalec Finalist 2016, ki ga je prejel
Vodni park Radlje ob Dravi.
Vsem, ki se zavedajo potenciala v turizmu
v Radljah ob Dravi in aktivno sodelujočim
pri pripravi raznolike turistične ponudbe, ki
je predpogoj za povečanje obiska našega
kraja, se iskreno zahvaljujemo za vložen
trud, čas in pozitiven pristop, s katerim
dajejo dodatno motivacijo tudi našemu
delu. Z željo, da v prihodnjih letih dosežemo

zastavljene cilje in Radlje ob Dravi kot
turistično destinacijo še izboljšamo, vabimo
v turističnem informacijskem centru tudi
v tem letu k sodelovanju vse vizionarje, ki
turizem prepoznajo kot veliko priložnost za
naš kraj. Temelji so položeni, zdaj je čas, da
se s ponosom vsi zavemo, kje živimo – v eni
od 100 najbolj trajnostno naravnanih zelenih
destinacij na svetu, ki jih je prepoznala in jim
podelila priznanje ter naziv svetovna turistična
platforma Green Destinations (Zelene
destinacije)!
JZ ŠKTM
Turistični informacijski center

Ureditev odvajanje
meteornih voda
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi
d.o.o. je v začetku meseca uredilo odvajanje meteornih voda, ki
so se izlivale na cesto iz Vuhreda proti HE Vuhred in v zimskem
času ustvarjajo poledico na omenjeni cesti.
Za ureditev odvajanja meteornih voda na tem delu polja se
moramo zahvaliti lastnikom zemljišča, ki so dovolili poseg na
svojih zemljiščih.
Občina Radlje ob Dravi
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Podjetno v svet
podjetništva
Projekt Podjetno v svet podjetništva
predstavlja odlično priložnost za brezposelne
z območja občin Podvelka, Radlje ob Dravi in
Ribnica na Pohorju, ki razmišljate o uresničitvi
svoje poslovne ideje!
Kaj vam projekt Podjetno v svet podjetništva
(PVSP) za problemsko območje nudi?
• 4 mesečno zaposlitev na RRA Koroška
(vključena plača in vse ostale pravice in
obveznosti iz delovnega razmerja)
• kakovostna podjetniška usposabljanja
zunanjih strokovnjakov za podjetništvo
• pomoč izkušenih mentorjev in
podjetnikov, ki vam bodo s svojimi
izkušnjami in konkretnimi nasveti

Dvoranski nogometni
turnir mladih
Športno društvo Radlje ob Dravi, Nogometna
šola NK Radlje, je v nedeljo 15. januarja v
Športni hiši Radlje odlično izpeljalo naslednja
dva mednarodna dvoranska nogometna
turnirja mladih s pomočjo sponzorja Javni
zavod ŠKTM Radlje.
Ob dobrih nogometnih igrah mladih
nogometašev so lahko uživali številni
obiskovalci, ki so dodobra napolnili tribune
Športne hiše.
V dopoldanskih urah so se najprej pomerili
mladinci kategorije U/19.
Najboljša ekipa turnirja je bila ekipa Solna
soba, drugo mesto so zasedli člani domače
Nogometne šole, tretje mesto NK Pohorje in
četrto ekipa NK Dravograd 2. Najboljši igralec
turnirja je bil igralec zmagovite ekipe Klemen

•

pomagali pri uresničitvi svoje poslovne
ideje
delo s somišljeniki, mreženje s podjetniki
in praktične podjetniške izkušnje

Projekt je primeren za vas, če:
• želite uresničiti poslovno idejo oz. sami
oblikovati svojo poklicno pot
• ste brezposelni
• imate prijavljeno stalno bivališče v občini
Podvelka, Radlje ob Dravi ali Ribnica na
Pohorju
Kako se prijavite?
Preprosto, z oddajo vloge na javni poziv
Regionalne razvojne agencije za Koroško, ki je
objavljen na spletni strani www.rra-koroska.si.

Vse o projektu in javnem pozivu boste izvedeli
v:
• torek, 24. 1. 2017, ob 11.00 v prostorih
Mrežnega podjetniškega inkubatorja
Koroška, enota Radlje, Mariborska c. 30a,
Radlje ob Dravi
Več informacij in dokumentacija za prijavo:
• www.rra-koroska.si
• e-pošta: info@rra-koroska.si
• FB: https://www.facebook.com/PVSP
• tel.: 059 085 190
• na sedežu RRA Koroška, Meža 10, 2370
Dravograd.
Zaživite svojo poslovno idejo in se pridružite
uspešnim podjetnikom!

Rok za prijavo na javni poziv:
• 6. februar 2017

Projekt financira Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo.

Žižmond, najboljši vratar turnirja pa Jernej Ferk
– NŠ NK Radlje.
Popoldne so se na turnirju mlajših cicibanov
U/9 pomerile ekipe v mednarodni zasedbi v
štirih skupinah.
Za najvišja mesta so potekale zanimive tekme,
ki so celoti zadovoljile številno občinstvo.
Končni vrstni red nastopajočih ekip pa je bil
naslednji:
1. mesto NK Kety Emmi Bistrica 2
2. mesto NK Malečnik
3. mesto NK Dravograd 1
4. mesto NŠ NK Radlje 1

lahko znova priča zanimivim dvobojem med
dvajsetimi ekipami.
Vljudno vabljeni!
Športno društvo Radlje - NŠ NK Radlje Javni zavod ŠKTM Radlje

Priznanja za najboljšega igralca in vratarja
turnirja sta zaslužila člana zmagovite ekipe
NK Kety Emmi Bistrica: najboljši igralec Vid
Tranišek in najboljši vratar Vito Fartek.
V nedeljo, 22. januarja 2017, od 9. ure naprej
vabi ŠD Radlje vse ljubitelje nogometa na
naslednji zanimiv turnir mlajših dečkov
U/13, kjer bomo v mednarodni zasedbi ekip

Robotika
V soboto, 7. 1. 2017, smo se z ekipama
RoboCarji in GoLegoGo v Trbovljah udeležili
polfinala v robotskem “tekmovanju” First Lego
League, v katerem sodeluje več kot 28.000
ekip iz več kot 70 držav. Naslov letošnje sezone
je Živalski zavezniki. Člani ekipe GoLegoGo
(Žan Jambrošič, Denis Krajnc, Dejan Krajnc,
Jan Krajnc, Maruša Helbl, Adam Petrič, Anže
Strušnik, Hana Eva Habjan, Nika Sušek in Nuša
Auberšek) raziskujejo španske lazarje, njihove
negativne vplive na okolje in kako omejiti
njihovo širitev.
Člani ekipe RoboCarji (Luka Terpotec, Alej

Kobolt, Nejc Brzin, Blaž Rejak, Rok Cvetkovič,
Sana Gros, Anej Križanič) raziskujejo, kako bi
odvrnili divjad od prečkanja cest in železnic
in s tem zmanjšali število nesreč. Obe ekipi
sta izdelali zelo zmogljiva robota po imenih
Winny in Unicorn. V šoli in na treningu opravita
ogromno nalog, na tekmovalni mizi pa se jima
večkrat zalomi. Kljub temu je obema ekipama
s 5. in 6. mestom izmed 20 ekip uspel preboj
v finale, kjer se bosta v soboto, 4. 2. 2016,
pomerili z najboljšimi 26 ekipami iz Slovenije,
Hrvaške in Srbije. Držite pesti! Predvsem za
robota, da bosta ubogala!
Boštjan Ledinek,
Osnovna šola Radlje ob Dravi
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