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PODPIS SPORAZUMA O ODPISU DOLGA V OBČINI RADLJE OB DRAVI
Tudi Občina Radlje ob Dravi je pristopila k podpisu Aneksa k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov. S tem se je pridružila
podpornikom projekta o odpisu dolga posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa
odpusta dolgov.
KAKŠNE POGOJE MORATE IZPOLNJEVATI ZA ODPIS?
Dolgovi se odpišejo tistim dolžnikom, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:
- prejemniki denarne socialne pomoči ali
- prejemniki varstvenega dodatka ali
- prejemniki veteranskega dodatka ali
- prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
- prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma
dodatka za veliko družino.
Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, 		
varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.
KAKO LAHKO ZAPROSITE ZA ODPIS DOLGOV?
Občina je k podpisu pristopila kot ustanoviteljica vrtcev in osnovnih šol, ki bodo tako lahko uveljavljale določbe zgoraj
navedenega zakona in odpisovala dolgove iz naslova stroškov vrtca in šolskih malic. Ostalih odpisov dolgov s strani občin sprejeto besedilo zakona ne določa in niso del ukrepa.
Izpolnjen ustrezen obrazec za odpis dolga predložite upniku – Osnovni šoli Radlje ob Dravi, Koroška cesta 17, 2360 Radlje ob
Dravi. Obrazec je dosegljiv na spletni strani občine Radlje ob Dravi, http://www.radlje.si/obrazci in na spletni strani osnovne
šole http://www.osradlje.si/ ter v tajništvu šole.
Odpis dolga je eden izmed ukrepov znotraj širšega paketa pomoči, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti. Vse informacije, obrazce, dodatna pojasnila o celotnem paketu pomoči so na voljo tudi na posebni
spletni strani Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti http://www.paketpomoci.si ali na telefonski številki 080 2002.
Občina Radlje ob Dravi

1. KORAK DO INFO TOČKE
Vroče poletje se poslavlja, spomini na počitnice, na
dopust in lepe trenutke, ki smo jih preživeli na morju, v
planinah in doma, ostanejo.
Krajani Sp. Vižinge in člani K-TD Havaji pa se spominjajo
tistega poletnega dne, ko so delo združili s prijetnim in
pričeli z izgradnjo info točke na avtobusni postaji. Po
končanem delu so kljub peklenski vročini zadovoljni in
dobre volje posedeli še dolgo v noč.
Namen info točke bo ponuditi čim več informacij o
aktualnem, tekočem dogajanju v kraju in prikazati čim
več podatkov o pomembnejših točkah in lokacijah, ki bi
utegnile zanimati tako domačine kakor tudi tiste, ki jih
pot pripelje v naš kraj.
K-TD Havaji

POZIVAMO TE!!!
PREGLEJ KLET, GARAŽO ALI KOLESARNICO

IN ČE NAJDEŠ KOLO,
SEDEŽ, GUME ALI DRUGE REZERVNE DELE ZA KOLO,
KI TI NE KORISTIJO,
KVEČJEMU LE ZAVZEMAJO PROSTOR
SMO MMKC PRAVI NASLOV!

KOT KOLESARJEM PRIJAZNI MLADINSKI CENTER SMO SE ODLOČILI
ZA ZBRANJE KOLES, KATERE BOMO PRENOVILI IN
KASNEJE NUDILI KOT RENT A BIKE, OBČANOM BREZPLAČNO!
POKLIČI 030 304 624 MAIL: mkc.marenberski@gmail:com
ali SE OGLASI V MMKC 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.

JADRANSKE IGRE 2015

Evropa za državljane

Se še spomnite, kako zavzeto smo spremljali Igre brez meja?
Tovrstne igre smo lahko doživeli v nedeljo, 23. avgusta 2015,
v Vodnem parku v Radljah ob Dravi. Potekale so kvalifikacije
Jadranskih iger, kjer je tekmovalo 6 ekip iz Slovenije, med njimi
tudi naša iz občine Radlje ob Dravi, ki se je poimenovala Rad
mam Radlje ter dosegla odlično prvo mesto.

Spoštovane občanke in občani!

Jadranske igre so športno-zabavni spektakel, ki se odvija v
poletnih mesecih, s ciljem obogatitve turistične ponudbe
in spodbujanje druženja med mesti. Igre so osnovane na
tradicionalnih jadranskih disciplinah, vrednotah in produktih,
katerih cilj je promocija tradicionalnih vrednot. So idealna
priložnost za srečanja s »starimi« prijatelji in odličen način za
sklepanje novih vezi.
Ekipo sestavlja od 8 do 10 tekmovalcev (odvisno od statusa
tekmovanja), z udeležbo vsaj treh tekmovalk. Našo ekipo (Rad
mam Radlje) so sestavljali Nika Plevnik, Ana Skerlovnik, Nina
Korat, Dejan Planišič, David Vaukman, Primož Topler, Tomaž
Hartman in Jure Škurnik. Rezerve so bile Primož Ternik, Denis
Dobranić, Primož Osojnik in Vesna Pušnik Brezovnik. Ekipa je
trenirala pod vodstvom Primoža Miheva.

V okviru projekta Volitve, volilna udeležba in elektronske volitve
(e-VOLITVE) na Programu Evropa za Državljane, Sklop 2 –
Demokratično delovanje in državljanska udeležba, 2.1 Pobratenje
mest vas vljudno vabimo, da se nam pridružite v veliki dvorani
Mladinskega kulturnega centra (hostel)
v soboto, 5. septembra 2015, ob 15.30, ko bo potekala okrogla
miza Razlike med lokalnimi volitvami in volitvami v Evropski
parlament, vabljeni na predstavitev rezultatov volitev za Evropski
parlament in na debatni klub z evropsko poslanko Tanjo Fajon
Kako doseči večjo udeležbo na volitvah za Evropski parlament, in
v nedeljo, 6. septembra 2015, ob 10. uri na moderacijo na temo
lokalne volitve – Kakšen vložek energije in časa predstavljajo
volitve za kandidate, ki kandidirajo za župane, Kako do lokalnih
e-volitev, prednosti in slabosti e-volitev in vprašanja mladih za
prisotne župane glede volilnega sistema.
V projektu sodelujeta Slovenija in Hrvaška. Iz Slovenije sodelujejo
občine: Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Hrvaški
sodelujoči občini sta Grad Čazma in Grad Biograd na Moru.
Izvedba tega projekta se prijavlja na financiranje s strani
Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno
odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč
Evropske komisije.
»With the support of the Europe for Citizens programme of the
European Union.«
Občina Radlje ob Dravi

Tekmovali so v 5 disciplinah, in sicer leteči vaterpolo,
streličari, tekma sodov, pršut in mošarka.
Končni rezultat:
1. Rad mam Radlje (Radlje ob Dravi),
2. Kamnik (Hotl smo v Domžale),
3. Kranj (Za Kranj),
4. Maribor (Štajerske vijolice),
5. Velenje (Narod sam zinu),
6. Velenje (Sovice).
V polfinale sta se tako uvrstili ekipa Radlje ob Dravi in ekipa iz
Kamnika. Veliki finale z najboljšimi iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške,
Makedonije, Grčije, Bolgarije, Italije, Madžarske, Črne Gore,
Bosne in Hercegovine, Srbije in Slovenije bo 19. septembra v
Biogradu na Moru.
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo in želimo veliko uspeha
v nadaljnjem tekmovanju.
Občina Radlje ob Dravi

VPIS V NOVO VADBENO SEZONO
Vabimo vas k vpisu v novo vadbeno sezono Društva za šport in rekreacijo – Razgibaj se. Vadba bo od 7. 9. 2015 dalje potekala v
Športni hiši Radlje, in sicer po naslednjem razporedu:
Ponedeljek: 19.00–20.00 – STEP AEROBIKA
20.00–21.00 – PILATES FLOW

Četrtek: 19.00–20.00 – STEP MIX
20.00–21.00 – PILATES

Prijave na vadbo so obvezne. Oddate jih lahko preko tel. št. 040-270-358 (Tjaša), e-pošte prijava@razgibaj-se.eu ali spletnega obrazca
na strani www.razgibaj-se.eu. Več o programih vadbe najdete na naši spletni strani društva.
Se vidimo na vadbi!

Tjaša Havnik, DŠR Razgibaj se

