
JAVNI SKLAD KULTURNE DEJAVNOSTI, IZPOSTAVA  RADLJE OB DRAVI

sofinanciranje programov, Vodnik po prireditvah, strokovni 
sodelavec, v višini 13.589,75€

Za izobraževanje bo občina v letu 2019 namenila sredstva v višini 
1.861.681,81 evra.

Področje porabe izobraževanja zajema programe na področju 
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega 
glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in 
visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike 
pomoči šolajočim. 
Zagotovljena so sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik 
varstva in vzgoje otrok ter nakup osnovnih sredstev in vzdrževanja 
objektov predšolskih otrok.
Sredstva izobraževanja so namenjana tudi za Osnovno šolo Radlje 
ob Dravi, kjer zajemajo materialne stroške, šolska tekmovanja, 
projektno delo in stroške investicij za OŠ Radlje ob Dravi.
Sredstva predstavljajo tudi sofinanciranje zimske in letne šole v 
naravi ter sofinanciranje šolskih prevozov učencev.
Iz tega naslova bomo namenili tudi sredstva za OŠ Enote s prila-
gojenim programom Muta, materialne stroške Tretje OŠ Slovenj 
Gradec na učence iz naše občine.
 Vključena so tudi sredstva za delovanje Glasbene šole Radlje ob 
Dravi, in sicer za materialna sredstva in nadstandardni program 
trobil. Med druge izobraževalne programe je vštet tudi JZ ŠKTM za 
delovanje zavoda, za Mladinski kulturni center s Hotelom Radlje, 
za vzdrževanje ostalih športnih objektov in za večgeneracijski 
center. Šolskemu centru Ravne na Koroškem namenimo sredstva 
za projekt Mladi raziskovalec Koroške. Sredstva so predvidena za 
občinske štipendije za nadarjene, in sicer v skladu s pravilnikom.
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JAVNO NAZNANILO
Spoštovani,

obveščamo vas, da Občina Radlje ob Dravi v letu 2019 dopolnjuje 
evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč in zemljišč, na katerih se 
opravlja poslovna dejavnost in na podlagi katere bo odmerila na-
domestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ).
Občinska evidenca podatkov za odmero NUSZ se je uskladila s 
podatki iz uradnih evidenc (zemljiškega katastra, katastra stavb 
in registra nepremičnin). Podatki za odmero NUSZ za leto 2019, 
pridobljeni iz uradnih evidenc, bodo na vpogled vsem lastnikom 
oziroma uporabnikom stavb in zemljiških parcel.
Razgrnitev podatkov bo v prostorih Občine Radlje ob Dravi, Ma-
riborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, 3. nadstropje, pisarna št. 
315, od 18. 2. do vključno 20. 3. 2019, v času uradnih ur.
V času razgrnitve podatkov sprejemamo tudi spremembe glede 
zavezancev za plačilo NUSZ.
Po izteku roka bo Občina Radlje ob Dravi pripravila končni nabor 
podatkov, na podlagi katerih bo odmerjen NUSZ.
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VABILO!
KŠTD Remšnik vabi na gledališko predstavo Mutasti muzikant, v 
izvedbi Kulturnega društva Ravne na Koroškem, ki bo v nedeljo, 
24. februarja 2018, ob 11.30 uri (po maši), v večnamenski dvorani 
Remšnik.                       

Vljudno vabljeni.
Vstopnine ni!

KŠTD Remšnik

Na voljo le še nekaj kart, pohitite!

PRORAČUNSKA SREDSTVA
Na podlagi sprejetega proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 
2019 bo Občina Radlje ob Dravi namenila sofinancerska sredstva 
za dejavnosti naslednjih javnih zavodov:

KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI
+za dejavnost knjižnice so namenjena sredstva za plače in         
materialne stroške v višini 104.637,00 €,
+ za nakup knjig v višini 10.000,00 €.

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ
za dejavnosti muzeja v višini 24.927,51 €.

ŠPORTNA ZVEZA RADLJE OB DRAVI
za dejavnosti športne zveze v višini 9.181,81€. 



IZVAJANJE DEL NA PROJEKTU VODOOSKRBA
Izvajajo se dela na trenutnih gradbiščih na projektu Vodooskrba v naši 
občini, na Vasi (vodovod št. Janž), Vuhred, Zg. Vižinga, v Radljah – Pod 
Gradom, Maistrova in Obrtna ulica. Dela potekajo v skladu s termin-
skim načrtom in zemeljska dela se počasi približujejo h koncu. Nato 
sledijo še montažna dela. 
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PROJEKTI V LETU 2019
• Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z 
• gozdovi – Prosilva
• Inv. vzdrževanje lokalne ceste 347082 Lakoše–Koležnikov most, III. 

faza
• Komunalna ureditev stanovanjske gradnje na Hmelini, zaključna faza
• Oskrba s pitno vodo v porečju Drave, 3. sklop – dokončanje projekta 

v letu 2019
• Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga Kolesarska 

povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas
• Kolesarska povezava Vas–Brezno
• Kolesarska povezana Zg. Vižinga–Vuhred
• Poslovna cona Pušnik
• Krožišče pri »Lidlu«
• Projektna dokumentacija za projekt obnove mestnega jedra v letu 

2019 
• Projektna dokumentacija za aglomeracije
• Konservatorski načrt obnove kalvarije in Marijinega znamenja v 

Radljah
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SMUČARSKO TEKMOVANJE 
Na smučišču BUKOVNIK se je v organizaciji DU Dravograd odvilo smu-
čarsko tekmovanje upokojencev Koroške. Z veseljem in veliko tekmoval-
ne vneme so se upokojenci smučarji spustili po strmini v boj s sekunda-
mi. DU Radlje je zastopala številna ekipa. Naša Simona Hlade Mavc je 
zasedla drugo mesto, Nada Kamenšak tretje mesto v kategoriji žensk, 
Jože Rogina pa je med starejšimi upokojenci zasedel drugo mesto.

Čestitke uspešni skupini, ki jo je vodil Silvo Sobiech. Hvala vsem, ki ste 
sodelovali.

Anton Vodušek, predsednik DU Radlje

VABILO

Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žena vas vabimo na proslavo,
ki bo, v sredo, 6. marca 2019 ob 17. uri, v Športni hiši Radlje ob Dravi.
V programu sodelujejo  učenci Osnovne šole Radlje ob Dravi in učenci 
Glasbene šole Radlje ob Dravi ter gostja Ditka.

Vljudno vabljeni!

Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK
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