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18. ŠTUDENTSKA DELOVNA BRIGADA

16. svetovni

festival praženega krompirja
center Radelj ob Dravi
3. september 2016, ob 12. uri

V Občini Radlje ob Dravi je med 22. 7. 2016
in 31. 7. 2016 potekala 18. Študentska
delovna brigada Študentske organizacije
Univerze v Mariboru (ŠOUM). Največjega
prostovoljnega projekta ŠOUM se je v Občini Radlje ob Dravi udeležilo približno 40
študentov, ki so uredili trim stezo, gozdno
in zgodovinsko učno pot Stari grad, vodno
učno pot Vuhred, vodno učno pot Dobrava,
piknik prostor Havaji in prepleskali so nekatere stene v Osnovni šoli Radlje ob Dravi kakor tudi brunarico na tenis igrišču.

način pomagali pri izvedbi 18. Študentske
delovne brigade, se najlepše zahvaljujemo.
Hvala vam, da smo z vašo pomočjo lahko izpeljali tako velik prostovoljni projekt.

Vsem sodelujočim občankam in občanom iz
Občine Radlje ob Dravi, ki so na kakršen koli

Občina Radlje ob Dravi

Prav tako se Občina Radlje ob Dravi zahvaljuje organizaciji ŠOUM za vrhunsko opravljena
dela in vso pozitivno energijo, ki so jo prinesli v Občino Radlje ob Dravi. Prisotnost Študentske delovne brigade v naših krajih bo za
vedno pustila svoj pečat tako na infrastrukturni ravni kot tudi družbenem pomenu.

Več kot 70 različnih

načinov priprave praženega krompirja.

Nora zabava s skupino

Čuki.

fest ivali
RADLJE2016
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OBVESTILO O PROMETNEM REŽIMU

– ZAPORA CEST V ČASU FESTIVALA PRAŽENEGA KROMPIRJA

Da bi vam zagotovili kar se da edinstveno
festivalsko izkušnjo, bodo med festivalom na voljo
tudi vodeni ogledi slikovitih znamenitosti Radelj
ob Dravi.

Ogled čudovitega

Rosenhofa

Več o samem dogodku in festivalskem dogajanju
si lahko preberete na www.festivali-radlje.si ter
na spletni strani www.krompir.si.
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ALI STE
VEDELI?
VODNI PARK RADLJE OB
DRAVI LAHKO DNEVNO
SPREJME SKORAJ 480
KOPALCEV
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JAVNI RAZPIS

»SPODBUDE ZA MSP
V LESARSTVU«
Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju:
Sklad) v sodelovanju z Ministrstvom
za gospodarski razvoj in tehnologijo v
Uradnem listu Republike Slovenija št.
52 z dne 29. 7. 2016 objavil javni razpis
»Spodbude za MSP v lesarstvu«.

Kopališče Vodni park Radlje ob Dravi se razprostira na skupno kar 10.220 m², kopalcem
pa je na voljo več kot 2.000 m² plavalnih površin. Prvi biološki bazen v Sloveniji lahko
dnevno sprejme skoraj 480 kopalcev. Njihovo
število se sproti spremlja in je objavljeno tudi
na spletni strani Vodnega parka.

m. Južni del kopališča je namenjen plavalcem,
kjer je vstop v vodo možen s pomolov. Globina vode plavalnega območja znaša največ
2,50 m.
Zakaj bi čakali na vikend? Vodni park Radlje ob
Dravi vas vabi tudi vsak delovnik kar do 20.
ure.

Največja globina vode na območju za neplavalce, kjer je v večjem delu možen dostop čez
nizki breg s prodnatim obrežjem, znaša 1,35

JZ ŠKTM

KKŠ SUMMER FEST

POSTAJA EDEN VEČJIH FESTIVALOV
V SLOVENIJI
Vir: Facebook KKŠ Summer FEST
Foto: Simon Prosenc

PREDSTAVITEV RAZPISA:
Predmet razpisa: spodbujanje razvoja
novih ali izboljšanih izdelkov in storitev
na področju predelave in obdelave lesa.
Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki
se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo
z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge
ali zavodi ter imajo registrirano glavno
ali stransko dejavnost v okviru:
- oddelka C16 Obdelava in predelava
lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute,
slame in protja, razen pohištva ali
- oddelka C31 Proizvodnja pohištva
(razen razreda C 31.03 – proizvodnja
žimnic).
Upravičenci morajo biti ustanovljeni
pred 1. 1. 2014.
Upravičeni stroški: Projekt se lahko
prične po oddaji vloge na javni razpis.
Upravičeni stroški se lahko nanašajo na:
- Stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, posredni
(operativni) stroški, stroški storitev zunanjih izvajalcev …
Višina subvencije: najmanj 50.000,00
EUR in največ 500.000,00 EUR
Rok za oddajo vlog: 29. 8. 2016
Kontaktna oseba RRA Koroška za morebitna vprašanja: Jana Vauh Buhvald, 02
59 085 187
Občina Radlje ob Dravi

Rekordno število udeležencev, kar 20.000
v treh dneh, postavlja sicer največji festival Koroške med enega večjih v Sloveniji.
V nedeljo, 14. avgusta, se je zaključil peti
KKŠ Summer FEST. Tridnevni festival se je
odvijal na območju Vodnega parka Radlje
ob Dravi, prvem biološkem bazenu v Sloveniji. Večerni koncerti z glasbeniki kot so
Dubioza Kolektiv, S.A.R.S., Siddharta, Paolo
Barbato in drugi ter dnevno dogajanje s
številnimi animacijam in športnimi aktivnostmi je privabilo rekordno število udeležencev, in sicer okoli 20 tisoč v treh dneh.
Več o festivalu: www.kksfest.si.
Organizatorji – Klub koroških študentov –
so leta 2012 prvič združili manjše enodnevne dogodke v en festival, kjer se je osnoval
KKŠ Summer FEST. Letošnji festival je ponovno potekal na območju Vodnega parka
Radlje ob Dravi, ki ima naziv prvega biološkega bazena v Sloveniji. Glede na število
prodanih kart že pred samim festivalom so
organizatorji pričakovali večje število obiskovalcev kot leto prej, a je obisk vseeno
krepko presegel njihova pričakovanja.
Uspeh petega KKŠ Summer FEST-a je vsekakor moč pripisati odmevnim glasbenim
imenom, ki so jih povabili organizatorji.
Glasbeni del festivala so v četrtkovem večeru otvorili domačini Farty Animals. Prav
tako domačini Brass Band Radlje so se na
glavnem odru priključili glasbeniku Mateju

Brodarju iz skupine BRO, ki so prvi nastopili na glavnem odru v petek. Sledila jim je
punk skupina Elvis Jackson, nato sedemčlanska glasbena zasedba iz Bosne in Hercegovine, Dubioza Kolektiv, ki se je zaradi
svetovne turneje tako v Sloveniji ustavila
drugič in tudi zadnjič. Petkov glavni oder je
še gostil rockerje s keltskim pridihom Happy
Ol’McWeasel in Red Hot Chili Peppers Tribute band, eden boljših tribute bandov v
tem delu celine. Zadnji večer festivala so na
glavnem odru nastopali a capella Bassless,
težko pričakovani srbski alternativni rockerji, skupina S. A. R. S., velikani slovenske
rock scene Siddharta, skupina Šank rock in
zmagovalci letošnjega ŠOUROCK-a Prelude.
Poleg glavnega odra je elektro oder navduševal ljubitelje elektronske glasbe, ki je prav
tako gostil odmevna imena elektro scene. V
petek je nastopil slovenski DJ in producent
Mike Vale, ibiški elektro king Angel Anx,
predstavnica nežnejšega spola GLIA ter domačina Keep Distance in Kuster. Soboto je
elektro oder gostil italijanskega DJ-a Paola
Barbata, Jackie DJ-a ter domačine iz Crazy
for Life: Wawda, Zepec, Jax Zero.
Radlje ob Dravi je še dodatno popestrila
dnevno dogajanje festivala z nagradnimi
igrami, animacijami, možnostjo tetoviranja
in grafitiranja. V organizaciji občine Radlje
ob Dravi so se obiskovalci festivala v soboto
lahko udeležili tudi spusta po Dravi.
KKŠ, Ana Pisar, vodja odnosov z javnostmi

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

