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OBVESTILO UPORABNIKOM OBČINSKIH IN GOZDNIH CEST
Spoštovani! Občina Radlje ob Dravi obvešča vse uporabnike cest, da zaradi vremenski razmer od 14. februarja 2017 in vse do preklica velja prepoved prometa na občinskih in gozdnih cestah za vsa tovorna vozila z več kot 7,5 t skupne teže. Proti kršiteljem bo občina ukrepala
v skladu z veljavno zakonodajo.
Občina Radlje ob Dravi

PRORAČUNSKI PORABNIKI
Delovanje ožjih delov občine zajema načrtovane odhodke krajevnim skupnostim
Radlje, Vuhred, Remšnik in Sv. Anton na
Pohorju. Na podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi morajo biti vsi prihodki
in odhodki ožjega dela občine, ki je pravna
oseba, zajeti v
finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.

Delovanje ožjih delov občin
Naziv proračunske postavke

Vrednost v €

KS Radlje ob Dravi

25.177,90

KS Vuhred

11.091,37

KS Remšnik

6.928,33

KS Sveti Anton

6.165,92

SKUPAJ

49.363,52

Dotacija, ki jo za delovanje krajevnih skupnosti namenja občina, je v predlogu proračuna ostala na ravni proračuna za leto 2016
in je razvidna v tabeli. Razliko v proračunu
predstavljajo lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki so zajeti tudi v prihodkih splošnega
dela proračuna.

Za delovanje Medobčinskega inšpektorata
Koroške v Dravogradu smo iz proračuna občine namenili 18.412,48 evrov evrov za leto
2017, za delovanje Organa skupne medobčinske uprave Koroške s sedežem v Mestni
občini Slovenj Gradec, ki ga sestavljata Urad
za pripravo projektov in Referat za medob-

SPOŠTOVANI ČLANI IN
OBISKOVALCI
KNJIŽNICE!

Prav tako vabljeni v Knjižnico Radlje v sredo, 22. februarja, ob 18. uri na Predavanje in predstavitev knjige Marije Merljak:
ŽIVLJENJE V RAVNOVESJU.
V predavanju nam bo Marija Merljak, avtorica in soavtorica štirih priročnikov o
zdravi prehrani, razkrila marsikatero nejasnost glede tega, katera je tista hrana, ki
zagotavlja boljše delovanje želodca, črevesja, ledvic in jeter, čisto ožilje in krepko
srce in katera hrana nam bo pomagala do
zdravih kosti in boljše gibljivosti. Med drugim nam bo pojasnila, zakaj je dobro jesti
ocvirke, se ne pretirano izogibati jajcam,
maslu, polnomastnemu mleku in kozarcu
ali dvema dobrega vina.

Vljudno vabljeni v Knjižnico Radlje v četrtek, 16. februarja, ob 18. uri na potopisno
predavanje Mateja Koširja: INDIJA in NEPAL.
Pravijo, da Indijo, ko jo prvič obiščeš, lahko
le vzljubiš ali zasovražiš, se ponovno vrneš
ali pa si prisežeš, da te ne bo videla nikoli
več. Sprva bomo prileteli v glavno mesto
Indije, nato pa se bomo podali na občudovanje enega izmed sedmih čudes sveta,
slavnega spomenika ljubezni Tadž Mahal.

činsko redarstvo in promet, pa smo namenili 78.958,09 evrov. Za sofinanciranje RRA
Koroška, Regionalna razvojna agencija za
Koroško regijo d.o.o., bo občina namenila
15.251,08 evrov.
Občina Radlje ob Dravi

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

PRIREDITEV OB
KULTURNEM PRAZNIKU
Na V osnovni šoli Radlje ob
Dravi je 7. februarja 2017 potekala prireditev, na kateri smo
počastili spomin na Franceta
Prešerna in kulturni praznik. Z
učenci OŠ Radlje, MPZ in šolskim ansamblom smo pripravili bogat program, ki nas je po
kronološkem zaporedju popeljal skozi Prešernovo življenje.
K sodelovanju smo povabili
tudi učence GŠ, ki so s svojimi
glasbenimi vložki dogajanje še
popestrili.
Prireditev smo pričeli s slovensko himno, ki jo je napisal naš
virtuoz, France Prešeren. Glede na to, da so njegove umetnine unikatne in sodijo v sam
vrh evropske literature, smo

želeli skozi prireditev prikazati
njegovo življenje, ki je bilo včasih veselo, spet drugič zelo tragično. Dotaknili smo se pesmi:
Apel in čevljar, ter Zdravljica.
Namesto balade Povodni mož
pa smo predstavili travestijo
Andreja Rozmana Roze z naslovom Urška. Njen podnaslov je
Motoristična. Torej, novodobna oziroma današnja Urška,
katere ki je ne ugrabi povodni
mož, ampak jo z motorjem
odpelje moški. Ob predstavitvi napitnice, pesmi hvalnice,
Zdravljicei, smo himno zapeli
vsi prisotni na prireditvi ter in
tako vsaj malo poudarili domovinske vrednote.
Na OŠ Radlje je v sklopu oziroma na temo kulturnega praznika potekal literarni natečaj Prešernovo pero. Učenci, ki so se
spoprijeli s pisanjem lepopisa

KŠTD Dobrava

.

naše himne, so ustvarili lepe in
izvirne izdelke. Tako je sovpadalo, da se na prireditvi ob
kulturnem prazniku podelijo
nagrade najboljšim. Nagrade
je podelil ravnatelj OŠ Radlje,
mag. Damjan Osrajnik.

Ob tej priložnosti se iskreno
zahvaljujemo vsem sodelujočim učencem in njihovim mentorjem.
OŠ Radlje ob Dravi, Cvetka
Vidmar in Katja Tomažič

Vabljeni!
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