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»Svet je okrogel in kar je videti kot
konec, je lahko nov začetek.«

Občina Radlje ob Dravi vas vabi na

Naj leto 2017 prinese obilje
novih priložnosti, modrih
odločitev in drznih dejanj.
Veliko sreče, zdravja
in uspehov vam želim.

ki bo na parkirišču
Mladinskega kulturnega centra
s Hotelom Radlje ob Dravi
med 23.00 in 1.00 uro.

Župan Občine Radlje ob Dravi,
mag. Alan Bukovnik

SILVESTROVANJE
NA PROSTEM,

Za dobro vzdušje bo poskrbel STIL5, ki
obljublja, da se bomo odlično zabavali.
Z lepimi željami vas bo v novo leto
pospremil župan mag. Alan Bukovnik.
Občina Radlje ob Dravi
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OBDAROVANJE
OSKRBOVANCEV
V DOMOVIH ZA
STAREJŠE

V sredo, 21. decembra, je župan mag. Alan Bukovnik skupaj s predsednico Rdečega križa Radlje, Antonijo Račnik, s predstavniki ter predstavnicami Karitasa, s predsednico Društva invalidov
Radlje (OO Radlje), Silvo Kovačič, predsednikom
društva upokojencev Radlje ob Dravi, Tonetom
Voduškom, in predsednico Krajevne skupnosti
Radlje, Dominiko Karlatec, obiskal domove za
starejše na Koroškem v Prevaljah, Črnečah in
v Radljah ob Dravi in tam pozdravil naše občane in jih ob božičnih praznikih in v novo leto
pospremil z lepimi željami.
Občina Radlje ob Dravi
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VZDRŽEVANJE
LOKALNIH IN
GOZDNIH CEST

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava
Radlje d.o.o., ki je v naši občini zadolženo tudi
za vzdrževanje lokalnih in gozdnih cest, je v skladu z načrtom uredilo cesto iz Zg. Vižinge proti
Sv. Trem Kraljem.
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.
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3.MARTINČKOV
VEČER
Gost večera:
TOMO ČESEN

V sredo, 4. 1. 2017, ob 19. uri v MKC Radlje
»Z alpinizmom se nisem nikoli nehal ukvarjati,
ker so hribi pri meni še vedno nenehno na
prvem mestu. Ker jih imam v krvi. To še vedno

počnem, in to z večjim veseljem kot v kateremkoli obdobju prej ...« pove Tomo Česen,
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja alfa
in omega slovenskega alpinizma, s (solo) dosežki, ki jih je mednarodna strokovna javnost
uvrstila med največje alpinistične dosežke in
mejnike nasploh.«
Organizator: Plezalni klub MARTINČEK,
MKC Radlje
Vabljeni! Vstop prost!

NOVOLETNO
VOŠČILO
Spoštovane občanke in občani,
članice in člani društva
upokojencev Radlje, želimo vam

Naj bo uspešno in ustvarjalno,
do vsakogar prijazno in z
zdravjem obilno.
Naj bo mirno, ljubezni in
veselja polno, preprosto –
SREČNO 2017!
Anton Vodušek, predsednik Društva
upokojencev Radlje ob Dravi
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BOŽIČNONOVOLETNA
PRIREDITEV

V teh po prazniku dišečih dneh pogosto razmišljamo, kaj naj podarimo svojim najbližjim. Pozabljamo na osnovne človekove vrednote in na
bogastvo, ki ga človek skriva v sebi. V resnici ni
potrebno veliko in osrečimo lahko tudi s čisto
preprostimi stvarmi, ki jih ni treba kupiti. Včasih je dovolj že, da si vzamemo čas za drugega,
čas zase, za družino ... O tem so razmišljali tudi
učenci Osnovne šole Radlje ob Dravi in s svojim

bogatim znanjem in trudom obdarili vse goste
na božično-novoletni prireditvi, ki je potekala v
četrtek, 15. 12. 2016, v Športni hiši.
Vnuki so za tepežnico presenetili ter razveselili
babico in dedka s povabilom na prireditev talentov in tako skupaj zabavno preživeli predpraznični večer.
Talenti so se kar vrstili in ni bilo težko deliti navdušenja z njimi. Pokazali so, da so odlični pevci
in plesalci različnih zvrsti plesov od najmlajšega do najstarejšega, srčni poznavalci folklornih
plesov in običajev, glasbeniki na različnih instrumentih in z ansambli, da znajo zaigrati na pozavno, harmoniko, violino, flavto, kitaro, čelo,

bobne ... Žiranti so imeli kar težko nalogo, komu
podariti zlati gumb, saj bi si ga zaslužili prav vsi.
Najlepše je bilo sporočilo, da so otroci osrečili
dedka in babico ter dokazali, da so tudi danes
otroci, ki znajo kljub vsemu prisluhniti starejšim, kaj zanje storiti, se zanje potruditi, si vzeti
zanje čas in jim tako olepšati predpraznične dni.
Takšnega darila ni mogoče kupiti nikjer in le želimo si lahko, da bi bilo takšnih daril čim več, ne
samo pod novoletno jelko, temveč vse leto.

Na RRA Koroška smo v letu 2016 odprli Informacijsko pisarno InvestKoroška, v okviru katere
nudimo informacije in podporo domačim in
tujim vlagateljem, ki bi želeli svojo dejavnosti izvajati v eni od občin iz problemskega območja,
pomagamo jim pri iskanju poslovnih prostorov
in zemljišč ter pri povezovanju z lokalnimi poslovnimi partnerji.
Na drugi strani v okviru projekta nudimo podporo domačim podjetjem pri širitvi svojega poslovanja na tuje trge, obveščamo jih o poslovnih srečanjih z domačimi in tujimi podjetniki ter
jim pomagamo pri pripravi in udeležbi na B2B
srečanjih. Podjetja tudi promoviramo na raznih
dogodkih in sejmih.

S svojimi aktivnostmi želimo pomagati lokalnim
podjetjem k lažjemu in boljšemu nastopu na
tujih trgih, s promocijo območja in gospodarstva pa k izbiri koroške regije kot regije, v katero
je vredno investirati.
Več o naših aktivnosti si lahko preberete na
spletni strani www.InvestKoroska.si
Projekt se izvaja v okviru Programa spodbujanja
konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, instrument 5 – Promocija gospodarstva in območja
podravske in koroške regije za privabljanje tujih
in domačih vlagateljev.

Mentorici prireditve:
Simona Svanjak in Hilda Ferk
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INFORMACIJSKA
PISARNA
INVESTKOROSKA

RRA Koroška

