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PRVA SEJA SOSVETA OBČINE RADLJE OB 
DRAVI IN POLICIJSKE POSTAJE RADLJE OB 
DRAVI 
V sredo, 9. septembra, je potekala prva seja Sosveta Občine Radlje 
ob Dravi in Policijske postaje Radlje ob Dravi.
 
Imenovali so predsednika sosveta, ki je postal Tomaž Hartman, in 
namestnika predsednika Saša Grögla. Sosvet sestavljajo še Stane 
Kozar, Branko Topler, Aleš Pušnik in Darko Ričnik. Prav tako so 
sprejeli Poslovnik Sosveta za izboljšanje varnosti občanov občine 
Radlje ob Dravi.
 
Sosvet je ustanovljen z namenom sodelovanja ustanoviteljev 
pri opravljanju nalog, ki so usmerjene k izboljšanju varnosti 
občanov v lokalni skupnosti (aktivno spremljanje, preprečevanje 
ter odpravljanje varnostnih problemov, skrb za izvajanje ukrepov, 
ki prispevajo k večji varnosti, ozaveščenosti in medsebojni 
povezanosti na področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na 
varnost občanov).
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 Eko sklad občanom, prejemnikom redne denarne socialne 
pomoči, nudi subvencije za več ukrepov, ki bodo pripomogli k 
zmanjševanju energetske revščine in k zmanjšanju stroškov za 
energijo ter izboljšanju kvalitete bivanja:
• 100 % subvencije za socialno šibke občane - subvencioniranje 

ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z 
nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – program 
ZERO500.

• 100 % subvencije za zamenjavo kurilnih naprav.
• 100 % subvencije pri obnovi večstanovanjske stavbe.
• Brezplačni obisk energetskega svetovalca, v okviru mreže
• ENSVET, na domu z brezplačnim paketom naprav ter nasveti 

za manjšo rabo energije.

Več informacij o nepovratnih finančnih spodbudah, ki jih Eko sklad 
nudi občanom, prejemnikom redne denarne socialne pomoči, 
najdete na spletni povezavi 
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/
zmanjsevanje-energetske-revscine 
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5. NATEČAJ MPIK ZA NAJBOLJŠE POSLOVNE 
IDEJE
Na spletni strani RRA Koroška http://www.mpik-koroska.si/
si/aktualno/2020/08/1656-5-MPIK-Natecaj-za-najboljse-
poslovne-ideje je objavljen natečaj za najboljše poslovne ideje.
Organizator in izvajalec natečaja je RRA Koroška, d. o. o., kot 
vsebinski upravljavec Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška 
(MPIK). Natečaj poteka v sklopu projekta »SIO RRA Koroška 2020–
22«. Aktivnosti v okviru projekta sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Pri izvedbi sodelujejo z občinami Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne 
na Koroškem in Slovenj Gradec kot lastnicami infrastrukture MPIK.
Z natečajem želi Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK) 
poiskati posameznike/ce in ekipe, ki imajo inovativne in tržno 
zanimive poslovne ideje. Predvsem pa strast do tega, da ideje tudi 
uresničijo! 
Končni cilj je nastanek novih podjetij ter njihova rast in razvoj, ob 
tem pa krepitev podjetniške kulture, ustvarjalnosti, podjetnosti in 
inovativnosti.
Rok za oddajo prijav je 30. september 2020 do 24. ure. 

DODATNE INFORMACIJE ZA PRIJAVITELJE
• e-pošta: info@rra-koroska.si, 
• telefon: 059 085 190 
• osebno na RRA Koroška, d. o. o., Meža 10, 2370 Dravograd.

MPIK

SUBVENCIJE EKO SKLADA ZA OBČANE, 
PREJEMNIKE REDNE DENARNE SOCIALNE 
POMOČI
Eko sklad je 3. 7. 2020 objavil javni poziv za dodeljevanje 
nepovratnih finančnih spodbud socialno šibkim občanom za 
investicije v energetsko obnovo njihovih stavb. 



TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 
18. 09. 2020–24. 09. 2020

 
DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 18. 09. 2020 po 16:00 Družabne aktivnosti
Križanje mnenj

Sobota, 19. 09. 2020 po 15:00 Družabni vikend
Kuhamo z mladimi

Nedelja, 20. 09. 2020 po 15:00 Družabni vikend
Poslušalnica

Ponedeljek, 
21. 09. 2020

po 16:00 Družabne aktivnosti
Razgibajmo možgane – kviz

Torek, 22. 09. 2020 10:00
16:00

po 16:00

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi
Gibam se (vaje z Anžetom) pred MKC. 
V primeru slabega vremena vaje odpadejo

Družabne aktivnosti

Sreda, 23. 09. 2020 9:00
po 16:00

Kuharska delavnica
Družabne aktivnosti
Ustvarjalna delavnica

Četrtek, 
24. 09. 2020

9:00
po 16. uri

Pomoč pri uporabi računalnika in telefona
Družabne aktivnosti

PRVI PRIDELEK JABOLK
Ko smo v Radljah ob Dravi pred 15 leti snovali in načrtovali Sadjarski 
center smo imeli v mislih poleg predelave jabolk v sokove, mošt, 
kis, žganje tudi pridelavo konzumnih sort jabolk.
V teh dneh, ko je na vrsti pospravljanje pridelka smo se skupaj 
z Zavodom Radela odločili za simbolično gesto in prvi pridelek 
jabolk podarili OŠ Radlje ob Dravi ter s tem oboji dokazali, da s 
projektom samooskrbe in kratkih prehranjevalnih verig mislimo 
resno oziroma to že delamo. Jabolka so pridelana v občinskem 
sadovnjaku na sejancih in visokodebelnih starih sortah, kar 
pomeni, da škropiva niso uporabljena in sadovnjak stoji manj kot 
100 metrov stran od šole. Hvala  tudi vodstvu naše šole, da smo 
lahko prvo pridelano sadje v občinskem sadovnjaku podarili našim 
otrokom.
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