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Coworking Maribor 
Projekt Coworking Maribor se v celoti 
financira v okviru Programa spodbujanja 
konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v 
obdobju 2013–2018.
naMEn ProJEkTa Coworking 
Maribor (CwMb) je aktiviranje 
podjetniškega potenciala prebivalcev 
problemskega območja, ki obsega Mestno 
občino Maribor, občino Ruše, občino 
Pesnica, občino Kungota, občino Hoče-

Slivnica in občino Selnica ob Dravi ter 
njihovo vključevanje v podjetniške procese.
CiLJi projekta so pritegnitev ciljnih 
skupin v podjetništvo, identifikacija 
posameznikov s podjetniškimi idejami, 
aktiviranje podjetniškega potenciala 
problemskega območja in zmanjšanje 
razvojnega zaostanka.
CiLJna SkUPina ProJEkTa so prebivalci 
problemskega območja, to je mladi, 

podjetni, ki že imajo izoblikovano 
poslovno idejo ali pa jo šele razvijajo, kot 
tudi samostojni podjetniki, ustvarjalci iz 
svobodnih poklicev kot tudi zreli podjetniki. 
Dobrodošli so torej vsi, ki želijo ustvarjati v 
podjetniško podprtem okolju. Namen je 
oblikovati podjetniško skupnost, kjer se 
bodo kalile nove in prodorne ideje, ki bodo 
pripomogle k razvoju poslovnih podjemov 
njenih članov.

Ministrov govor ob otvoritvi. Coworkerji skupaj razvijajo zamisel. Pridobivanje podjetniških znanj.

Reševanje težav v skupini.

Vsak razvija svojo zamisel.

Obveščamo vas, da je tudi Občina Radlje ob Dravi podpisala aneks k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov. 
O vseh nadaljnjih ukrepih in informacijah v zvezi z vložitvijo vlog vas bomo obvestili v prihodnji številki Novičk. V pomoč pa vam je 
lahko tudi spletna stran www.paketpomoci.si, na kateri najdete dodatne informacije ter telefonsko številko 080 2002, kamor se lahko 
obrnete z vašimi vprašanji.
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10. JULIJ: ZMAJ IN VETRNICA 
Spoznali bomo igre in igrače naših dedkov in 
babic ter  si  izdelali   papirnate zmaje in  veternice.
17. JULIJ: ZVOK IZ PRADAVNINE  
Kako je nastala glasba, kakšni so bili 
prvi inštrumenti. Izdelali si bomo 
mobile oziroma vetrne zvončke. 

21. AVGUST: POPKOVE DRUŽABNE 
IGRE Izdelava družabnih iger Črni Peter, 
Človek ne jezi, Spomin itd. s Popkovo po-
dobo in simboli, ki se navezujejo na zgo-
dovino oziroma muzejske zbirke. Otroci 
bodo skozi igro in izdelavo družabnih 
iger spoznavali lokalno zgodovino. 
28. AVGUST: DVA CEKINA ZA ENO OVCO
Kdaj so ljudje začeli uporabljati de-
nar? Kako je potekalo prvo trgovanje? 
Kako so prodajali in kupovali stvari? Na 
ta in podobna vprašanja bomo odgo-
vorili na delavnici in si izdelali poseben 
pripomoček, prvo računalo na svetu – abak.

POLETNE MUZEJSKE 
 DELAVNICE za otroke

www.kpm.si | 

Delavnice so namenjene otrokom med 4. in 12. 
letom. Vstopnina je 1,5 €/otroka. 

www.kpm.si |

Muzej Radlje ob Dravi, ob 10. uri
dvorec Radlje, Koroška cesta 68

Vabljeni V KnjižnicO RaDlje  
K OgleDu DVeh RazstaV: 
V avgustu v vitrinah svoje unikatne izdelke in ročna dela 
razstavljajo stanovalci iz doma za starejše občane hmelina. 
Razstava je tako rekoč že tradicionalna, saj so si stanovalci, 
oziroma strokovne delavke, pod vodstvom katerih ustvarjanje 
v domu poteka, rezervirali vitrine v mesecu avgustu že več 
let zapored. Tovrstno sodelovanje z domom je še ena oblika 
dobrega sodelovanja knjižnice in doma za starejše občane; 
tako ostajamo v stalnem stiku in si sproti sporočamo potrebe, 
želje, možnosti in pričakovanja, da lahko za končne uporabnike 
opravimo res dobre in celovite storitve. 
Vsako leto nas izdelki, ki jih iz doma prinesejo za razstavo, 
presenetijo; čeprav so izdelani v podobnih tehnikah in ostaja 
veliko uporabljenih materialov enakih, sta kreativnost in 
domiselnost oblikovalcev resnična in izmerljiva dodana 
vrednost končne podobe izdelkov. 
Ob obisku knjižnice si oglejte razstavo, ki bo postavljena do 
konca avgusta. Prepričani smo, da bodo izdelki tudi vas osupnili.
V avgustu smo v razstavnem prostoru knjižnice postavili 
mednarodno likovno razstavo bODi uMetniK na temi »igRaj 
se z ManO« in »naŠ sVet, naŠa PRihODnOst«. 
Od septembra do decembra 2014 so udeleženci ustvarjali 
za Bodi umetnik – 8. Mednarodni likovni natečaj, ki sta ga 
razpisala Zavod za usposabljanje Janeza Levca in Društvo za 
kulturo inkluzije. Otvoritvena razstava likovnih del je potekala 
med 20. in 29. januarjem 2015 v Cankarjevem domu in s tem 
dogodkom se je začel novi krog gostovanja potujoče likovne 
razstave. Vsako leto se vsaj del likovnih del ustavi tudi v Knjižnici 
Radlje. Tokratna razstava bo na ogled do konca avgusta.
Hvala in lep pozdrav.

Slavica Potnik


