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Javna dela

Konec novembra 2013 je Zavod RS za zaposlovanje objavil Javno povabilo za izbor programov
javnih del za leto 2014. Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot
eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.
Občina kot naročnik zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike plač udeležencev, regres za letni
dopust, dodatke za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive okolja, nevarnost pri
delu in delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden, ter materialne stroške, vključno
s stroški prostorov, potrebne opreme za izvajanje programa javnih del.
Med upravičene stroške, ki jih zagotavlja Zavod, sodijo: del sredstev za plače udeležencev,
sredstva za prehrano, sredstva za prevoz na delo in z dela, sredstva za stroške predhodnega
zdravniškega pregleda.
Občina Radlje ob Dravi bo v letu 2014 izvajala naslednje programe javnih del:
Program javnega dela

Zahtevana st.
izobrazbe

Število
udeležencev v
programu

Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest

II. in III.

6

Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov

IV.

1

Varstvo okolja

V.

1

Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranju občanov

V.

1

Občina Radlje ob Dravi je omogočila in zagotovila sredstva za izvajanje programov javnega
dela naslednjim javnim zavodom:
Izvajalec javnega programa

Program javnega dela

Zahtevana st.
izobrazbe

Število
udeležencev
v programu

Knjižnica Radlje ob Dravi

Pomoč v knjižnici

VII.

1

Osnovna šola Radlje ob Dravi, enota
vrtec Radlje

Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim

VI.

1

Osnovna šola Radlje ob Dravi

Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem
izobraževanja

VII.

1

Javni zavod ŠKTM

Pomoč pri izvajanju programov za
mlade

V. in VI.

2

Pomoč pri razvoju in pospeševanju
turizma

VI.

1

Osnovna šola Muta

Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem
izobraževanja

V.

1

Koroški pokrajinski muzej

Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih

V.

1

Občina kot naročnik je izvajalcu Domu Hmelina in Medobčinskemu društvu Drava pri prijavi
programa javnega dela izjavila, da za izvajanje programa obstaja javni interes. Občina v tem
primeru ne zagotavlja nobenih sredstev.
Izvajalec javnega programa Program javnega dela

Zahtevana
st. izobrazbe

Število
udeležencev v
programu

Dom Hmelina

Družabništvo in spremljanje

II., IV., V.

12

Medobčinsko društvo invalidov »Drava« Radlje

Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji,
ki delujejo v javnem interesu, pri organiziranju
in izvajanju njihove dejavnosti

VI.

1

Občina Radlje ob Dravi

Obdarovanje

Darilo ni le lepa škatlica s pentljo in vsebino,
je veliko več. Pomeni, da mislimo na nekoga,
ga želimo osrečiti ter mu podariti del nečesa
svojega. Center za socialno delo je 27.
decembra organiziral obdarovanje otrok iz
rejniških in socialno ogroženih družin ter
skupaj z donatorji pripomogel k uresničitvi
ideje, da je lahko božič praznik veselja za vse.
Donatorji so v ta namen velikodušno odprli
dlani in napolnili košaro z darili za skoraj 150
otrok.
Prireditev je potekala v prostorih MKC Radlje
ob Dravi. Nastopili so Alja Krušič, Rudi Breznik
in Društvo prijateljev mladine Radlje ob Dravi
s kratko igro, darila pa je razdelil dedek Mraz.
Eden najlepših izrazov življenja so od sreče
sijoče oči otok. Dragi donatorji, hvala, ker
pomagate graditi boljši in lepši svet: ŠKTM
Radlje ob Dravi, CNC P&K, Pušnik d.o.o.,
Obrtna zbornica Radlje ob Dravi, Božiček za
en dan, Tjaši Artnik Knibe, Občina Vuzenica,
Potnik Robert s.p. ter Pekarna Radlje ob Dravi.
CSD Radlje ob Dravi, Marjetka Placet

VALENTINOV
KONCERT

Glasba iz 60-it in
70-ih let
NEDELJA, 16.
FEBRUAR 2014, OB
17.00 URI,
DVORANA KULTURNEGA DOMA
RADLJE OB DRAVI.
VSTOP PROST!
Župan Občine Radlje
ob Dravi
Alan BUKOVNIK

DOSEŽKI KEGLJAŠKEGA
KLUBA KEGLBAR-MLADI

V kegljaškem klubu KEGLBAR-mladi
vzgajamo in treniramo dečke v starosti od
11do 14 let.Dečki trenirajo v matičnem
klubu KEGLBAR, udeležujejo pa se tekem
na ravni Koroške in državni ravni po celi
Sloveniji.
Rezultati doseženi na Državnem prvenstvu 2013:
• DEČKI 2. KATEGORIJA:
• Anže Skralovnik 13. mesto
• DEČKI 3. KATEGORIJA:
• Alen Hedl 7. mesto
• Anej Cvar 10. mesto
• Črt Pasterk 12. mesto
• Tomaž Modic 22. mesto
Rezultati doseženi na prvenstvu Koroške
2013:
DEČKI 2. KATEGORIJA:
• Anže Skralovnik 2. mesto
• DEČKI 3. KATEGORIJA:
• Črt Pasterk 1. mesto
• Anej Cvar
2. mesto
• Alen Hedl
3. mesto
• Tomaž Modic 6. mesto
Kegljaški klub KEGLBAR-mladi vabi v svoje
vrste tudi nove člane, ki bi želeli trenirati
kegljnje in se udeleževati tekem.
Aleš Cvar, Kegljaški klub Kegl bar

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA

V Marenberškem mladinskem kulturnem
centru pričenjamo z zbiranjem prijav za
osnovni tečaj računalništva za starejše.
Delavnice
temeljijo
na
medgeneracijskem sodelovanju in
spodbujanju vseživljenjskega učenja. Z
delavnicami želimo dvigniti računalniško
pismenost in udeležence navdušiti nad
uporabo interneta in računalnika.
Na delavnicah bomo spoznali osnove
računalniških veščin, kot so:
• iskanje informacij na internetu,
• osnovne funkcije računalništva,
• elektronska pošta.
Dogovorimo se lahko tudi za nadgradnjo
obstoječega računalniškega znanja.
Prijave zbiramo na telefonski številki 040
186 602 (Vojko).

VABILO

Vabljeni v Knjižnico Radlje
ob Dravi v četrtek, 23.
januarja, ob 18. uri na Predstavitev
digitaliziranih Posebnih zbirk regijskega
značaja iz Koroške osrednje knjižnice dr.
Franca Sušnika na Ravnah in spletnih
portalov Kamre in dLib-a.
Digitalne zbirke, dostop do njih in
možnosti uporabe podatkov bosta
predstavili bibliotekarki, ki v koroški
osrednji knjižnici na Ravnah izvajata
domoznansko
dejavnost:
Simona
Šuler Pandev in Simona Vončina.
Domoznanska
dejavnost
zajema
zbiranje, obdelavo in posredovanje
podatkov o dogajanjih in izdanih
publikacijah v naši ožji okolici, torej
v naših krajih: nekoč in danes. Zbrani
podatki služijo tako strokovnjakom,
raziskovalcem,
kot
slehernemu
uporabniku, ki ga dokumentirano
dogajanje na Koroškem zanima.

TELOVADBA ZA STAREJŠE

Dnevni center aktivnosti za starejše
Radlje ob Dravi vabi vse, ki želijo ohraniti
dobro kondicijo, na telovadbo za starejše
»Maxi senior«.
Vadba poteka ob sredah, med 10. in
11. uro, v prostorih Dnevnega centra
aktivnosti Radlje (kletni prostori hotela).
Cena vadbe je 5 EUR/osebo/mesec.
Vljudno vabljeni!
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na št. 040 852 287 (Dominika).

ZAPRTJE RAZSTAVE KAMNI
GOVORIJO, Rimski kamniti
spomeniki na Koroškem

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob
Dravi, Vas obvešča, da smo s 15. januarjem
zaprli razstavo Kamni govorijo in se pripravljamo
na novo postavitev, povezano z muzejsko
zbirko Ferdinanda Leitingerja. Del razstave
Kamni govorijo, ki se nanaša na rimske
kamnite spomenike v Dravski dolini, in vitrina
z arheološkimi najdbami, pridobljenimi od
izgradnji radeljske obvoznice leta 2011, bosta
na ogled še naprej. Prav tako je v Dvorcu Radlje
na ogled tudi stalna razstava Zbirka kladiv
Ferdinanda Leitingerja, na Župankovi domačiji
pa razstava Partizanska saniteta na Koroškem.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste si in si še boste
vzeli čas za ogled razstav. Vljudno vabljeni v
Muzej Radlje ob Dravi!
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi
Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi
Tel.: +386 2 62 12 549, Spletni naslov: www.
kpm.s, E-naslov: info.sg@kpm.si
Odprto: tor.–pet. od 9. do 13. ure in
po dogovoru
Alenka Verdinek, Muzej Radlje

KULTURNO DRUŠTVO
RADLJE VABI NA

tretjo predstavo za gledališki abonma in
izven: TAK SI (SiTi teater)
V nedeljo, 26. januarja, ob 18. uri, Kulturni
dom Radlje
Kaj se zgodi povprečnemu taksistu v
slovenski prestolnici, ko v njegov taksi
sedejo konceptualni umetnik, skrivnostna
dama, novopečeni vstajnik, brezposelni
punker s kravato, duhovnik brez prakse,
italijanski turist in dementni profesor
marksizma?
Igrata: Klemen Slakonja in Tadej Toš
Vstopnice lahko kupite v predprodaji pri
IZI FOTO Radlje ali uro pred predstavo na
blagajni Kulturnega doma Radlje.
Informacije, rezervacije: 040 741 242 –
PETRA, 070 874 746 – IVANKA

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

