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NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI

Občina Radlje ob Dravi je v letu 2016 obi-
skala gospoda Siegfrieda Goedla, župnika 
v Ivniku v Eibiswaldu. 

Gospod Goedl nam je pomagal navezati 
stike s prebivalci, ki so v Radljah ob Dravi 
živeli pred drugo svetovno vojno. Za po-
moč se mu iskreno zahvaljujemo. 
V soboto, 14. avgusta 2016 se je gospod 
župan mag. Alan Bukovnik v imenu občine 
skupaj z gospo Helgo Goditsch in še neka-
terimi drugimi krajani iz Radelj ob Dravi, 
poklonil spominu pred spominsko ploščo 
Sv. Lenarta.

Občina Radlje ob Dravi se je dogovorila z 
nekdanjimi prebivalci Radelj ob Dravi, ki 
sedaj živijo v sosednji državi Avstriji, da se 
v letu 2017 znova snidejo. 

V Občini Radlje ob Dravi želimo, da bi pos-
tala srečanja med ljudmi iz te in one strani 
meje tradicionalna. 

Prav tako pa se veselimo prihodnjih dru-
ženjs prijatelji čez mejo.

Občina Radlje ob Dravi

KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI;
• za dejavnost knjižnice so namenjena 

sredstva za plače in materialne stro-
ške v višini 114.928,08 EUR

• za obnovo in energetsko sanacijo po-
slovne stavbe za knjižnico in galerijo, 
v višini 210.640,00 EUR in

• za nakup knjig v višini  10.000,00 EUR.

GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI
• sredstva v višini 20.967,42 EUR 

zajemajo prehrano, potne stroške 
delavcev in materialne stroške,

• investicijsko vzdrževanje, v višini 
6.403,89 EUR.

ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI 
• dodatna popoldanska ambulanta 

v višini 37,06 % deleža občine oz. 
30.696,17 EUR. 

JAVNI ZAVOD ŠKTM 
• delovanje zavoda, stroški dela 

zaposlenih  in  materialni stroški 
134.255,31 EUR,

• za Mladinski kulturni center s Hote-
lom Radlje v višini 21.836,68 EUR,

• za najem športne dvorane in stroške 
obratovanja v višini 365.000,00 EUR,

• za vzdrževanje ostalih športnih objek-
tov 16.535,00 EUR,

• turizem TIC v višini 25.000,00 €.
• večgeneracijski center, v višini 

35.000,00 EUR.

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ
• za dejavnosti muzeja,  plače in druge 

izdatke zaposlenih, v višini 22.350,00 
EUR.

ŠPORTNA ZVEZA RADLJE OB DRAVI
• za dejavnosti športne zveze  v višini 

9.181,81 EUR. 

JAVNI SKLAD KULTURNE DEJAVNOSTI, 
IZPOSTAVE RADLJE OB DRAVI
• sofinanciranje programov, Vodnik po 

prireditvah in strokovni sodelavec, v 
višini 17.858,10 EUR.

OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI
• subvencije vzgojnin VVZ Radlje (raz-

lika cene programov v vrtcih in plače 
zaposlenih) v višini 658.749,00  EUR

• materialni stroški osnovne šole v 
višini 72.804,56 EUR

• šolska tekmovanje OŠ Radlje, v višini 
1.904,71 EUR

• projektno delo OŠ Radlje v višini, 
2.116,34 EUR

• investicijsko vzdrževanje vrtca Radlje, 
v višini 1.000,00 EUR

• nabava opreme OŠ Radlje v višini 
9.000,00 EUR.

Občina Radlje ob Dravi

Na podlagi sprejetega proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2017 bo Občina Radlje ob Dravi namenila sofinancerska sredstva za 
dejavnosti naslednjih javnih zavodov;

NAŠA DRUŽENJA PREKO MEJA

PRORAČUNSKA SREDSTVA



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

V Ribiški družini Radlje si prizadevamo 
čim več mladih nadobudnežev navdušiti 
nad čari ribolova, pomenom ohranjanja 
narave in skrbi za naše vode ter ribji živelj. 
Zaradi tega izvajamo številne aktivnosti, 
kot so delavnice za otroke, praktični pri-
kaz ribolova, ribiška mladinska tekmova-
nja, druženja in podobno. V lanskem letu 
smo na novo pridobili 10 mladih ribičev 
in tako v Sloveniji med 64 ribiškimi dru-

žinami zasedli 2. mesto pri pridobivanju 
mladih ribičev. Priznanje in nagrado je 
na posvetu predsednikov ribiških družin 
25. januarja 2017 prevzel naš predsednik 
Marko Ješovnik. Ob tej priložnosti vabimo 
vse mlade in mlade po srcu, da se nam 
pridružijo v Ribiški družini Radlje. 
                    

                                Jernej Košir, 
tajnik RD Radlje

PROSLAVA OB KULTURNEM 
PRAZNIKU

Na OŠ Remšnik že ves teden vlada prav 
posebno vzdušje, ki je povezano s kulturo 
na tak ali drugačen način, saj se približuje 
8. februar – slovenski kulturni praznik, ki 
ga Slovenci že nekaj let imenujemo Pre-
šernov dan. Pri pouku se pogovarjamo o 
najpomembnejšem slovenskem pesniku 
Francetu Prešernu, beremo njegove pe-
smice, se jih učimo na pamet, poustvar-
jamo in kot vsako leto, smo se tudi letos 
zelo potrudili in v sodelovanju s KD Rem-

šnik pripravili zanimivo kulturno  proslavo 
v čast našemu pesniku, ki se je odvijala v 
nedeljo, 5. 2. 2017, v dvorani KS Remšnik.
Nad prireditvijo, ki je bila obarvana s ple-
som, petjem, z zvoki harmonike, flavte, 
kitare in dramatizacijo Kralj Matjaž v 21. 

stoletju, so bili krajani Remšnika zelo nav-
dušeni, saj so jim otroci iz vrtca in učenci s 
svojimi izvirnimi nastopi pričarali nepozab-
no urico s prijetnim kulturnim vzdušjem, 
ki je vladalo med vsemi obiskovalci prire-
ditve.

OŠ Remšnik, Valerija Tertinek

DRŽAVNA PRVAKINJA NA 60M 
PRIHAJA ZNOVA IZ RADELJ OB 
DRAVI
V nedeljo, 22. januarja 2017, je v Šempe-
tru pri Gorici potekalo Prvenstvo Sloveni-
je v dvorani za pionirke in pionirje letnik 
2005, na katerem je naša perspektivna 

atletinja Lucija Potnik potrdila formo iz 
lanskega leta in z osebnim rekordom zno-
va osvojila naslov državne prvakinje na 60 
m. Čestitamo!

Lep tekaški pozdrav,
Primož Miheu,

 Atletski klub Radlje ob Dravi

RIBIŠKA DRUŽINA RADLJE USPEŠNA PRI 
PRIDOBIVANJU MLADIH ČLANOV

FIT V POLETJE
Vabimo vas, da se nam pridružite na 
3-urnem brezplačnem atraktivnem 
treningu v Radljah ob Dravi. V četrtek, 
16. 2. 2017, s pričetkom ob 18. uri, vam 
bomo v Športni hiši Radlje ob Dravi 
pripravili 3 različne vodene skupinske 
vadbe po sledečem urniku:

18.00—19.00 RUN (ogrevanje, tekaške 
vaje, šola teka – Slash sport + Kondicijski 
trener)

19.00—20.00 BOOT (vadba za krepitev 
celotnega telesa z lastno težo – Slash 
sport + Kondicijski trener)

20.00—21.00 JOGA (prilagojen program 
joge za vse udeležence – Joga Vita)

Priporočamo, da ste v športni dvorani 
ca. 20 minut pred začetkom treninga 
v  športni opremi, z brisačo, pijačo in 
dobro voljo!

Podrobnejše informacije najdete na naši 
FB strani »FIT v poletje«!

Pojdimo skupaj FIT v poletje!

Organizatorji: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, 
Slash sport in KAK Radlje ob Dravi

Območno združenje Rdečega križa RADLJE OB 
DRAVI vabi vse zdrave občane stare od 18 do 
65 let na odvzem krvi, ki bo v sredo, 15. 2. 2017 
v Osnovni šoli Radlje. Vpis na akcijo je od 7.30 

do  12.00 ure.
Na dan odvzema zajtrkujte nemastno hrano.
Prosimo, da s seboj prinesete osebni doku-
ment, ki izkazuje vašo istovetnost. 

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!                                            

Območno združenje 
Radlje ob Dravi

VABILO


