Informativno glasilo občine Radlje ob Dravi • maj 2020 • številka 17

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
RANLJIVIH SKUPIN NAŠIH OBČANK IN
OBČANOV
Občina Radlje ob Dravi se vseskozi prizadeva za izboljšanje
kakovosti življenja ranljivih skupin naših občank in občanov.
V občini se izvaja veliko programov oz. dejavnosti, s katerimi
želimo, da se ranljive skupine oseb v naši občini počutijo dobro in
kakovostno. Predstavili smo vam že projekt »Obnova Sokolskega
doma«, v katerem se bo izvajala dejavnost VARSTVENO
DELOVNEGA CENTRA. V vsaki izdaji naslednjih Novičk bomo vsak
program oz. dejavnost tudi podrobneje predstavili.
Tako vam bomo predstavil programe, ki se v občini
Radlje ob Dravi že izvajajo:
• Zaposlitveni center,
• Dnevni center,
• Socialna vključenost,
• Socialna aktivacija,
• Pomoč na domu,
• Preventivna platforma,
• Večgeneracijski center »Dogaja se«,
• Prostofer,
• Bivalne skupnosti,
• Lahko branje,
• Letovanje otrok Punat.

Danes vam predstavljamo

ZAVOD RADELA, ZAVOD ZA USPOSABLJANJE
IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV RADELA,
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE
INVALIDOV
RADELA je neprofitni zavod s statusom zaposlitvenega centra, ki
deluje na območju občine Radlje ob Dravi. Ustanovitelj zavoda je
ŠENT – slovensko združenje za duševno zdravje, ki ima dolgoletne
izkušnje s področja psihosocialne rehabilitacije oseb s težavami
v duševnem zdravju ter zaposlovanju in usposabljanju invalidnih
oziroma težje zaposljivih oseb.
Zavod je prve aktivnosti za ustanovitev začel že v začetku leta 2015,
na pobudo lokalne skupnosti, izključno z namenom zaposlovanja
težje zaposljivih invalidov na območju koroške regije.
Z ustanovitvijo Zavoda RADELA so se tudi na območju občine
Radlje ob Dravi in širše odprle možnosti za zaposlovanje invalidov
v delovnem okolju, ki je primerno njihovim sposobnostim in
delovnim zmožnostim. Vse do danes je našlo zaposlitev že 12
občank in občanov.
Zaposleni pod stalnim in neposrednim vodstvom opravljajo različna dela
na področju vzdrževanja zelenih površin, kot so košnja trave, sajenje rož,
zalivanje, pletje, čiščenje cestnih robnikov in tudi druga enostavna dela.
Dela potekajo pretežno na območju občine Radlje ob Dravi, imajo pa željo
po širitvi tudi v druge sosednje občine.

Zavod ima trenutno sedež v prostorih Dvorca v Radljah ob Dravi, ki bodo
v prihodnje namenjeni Sadjarskemu centru, zato se bodo počasi preselili
na novo lokacijo v Radljah ob Dravi, ki jo je z zamenjavo pridobila v last
občina Radlje ob Dravi.Skupaj bomo poskrbeli, da se bodo tudi na novi
lokaciji prijetno počutili.

Občina Radlje ob Dravi

MOŽNOST OPROSTITVE PLAČILA NAJEMNIN
NAJEMNIKOM POSLOVNIH PROSTOROV
OBČINE RADLJE OB DRAVI
Vlada RS je z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejela Odlok
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20,
32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20 in 59/20, v
nadaljevanju: Odlok).
S slednjim se je začasno prepovedalo ponujanje in prodajanje
blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike
Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve,
velnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske
storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve,
pedikerske storitve, storitve iger na srečo.
Na podlagi sprejetega vladnega odloka je Občinski svet Občine
Radlje ob Dravi, dne 15. 4. 2020 in 24. 4. 2020 sprejel sklep,
s katerim je soglašal, da se oprosti plačilo najemnine tistim
najemnikom poslovnih prostorov v lasti Občine Radlje ob Dravi,
ki jim je bilo na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
začasno prepovedano neposredno ponujanje blaga in storitev
potrošnikom na območju RS. Oprostitev velja od 16. 3. 2020.
Oprostitev se nanaša na najemnike, ki lahko dokazujejo, da zaradi
ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa niso uporabljali
poslovnih prostorov (poziv vlade RS »ostani doma«) oz. jim
je bilo z odlokom o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev
potrošnikom onemogočeno poslovanje. Najemnikom se kljub
morebitni oprostitvi obračunajo redni obratovalni stroški.
Vsi najemniki, ki delujejo v poslovnih prostorih Občine Radlje
ob Dravi, so bili obveščeni o možnosti uveljavljanja oprostitve
najemnine. Oprostitev najemnine za poslovne prostore se bo v
primeru upravičenosti do le-te obračunala pri naslednji najemnini.
Občina Radlje ob Dravi
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MUZEJ RADLJE OB DRAVI JE ZNOVA ODPRT
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (Koroška cesta
68, Radlje), vas obvešča, da je od 5. maja 2020 do nadaljnjega
znova odprt za obiskovalce od torka do petka od 9. do 15. ure ter
v soboto od 9. do 13. ure.
Veselimo se vašega obiska, vendar je treba ob ogledu muzeja zaradi
preprečevanja širjenja koronavirusa upoštevati naslednje ukrepe:
vstop v muzejske prostore je možen za posameznike, družine
in skupine do treh oseb. V vseh muzejskih prostorih je obvezna
uporaba lastne zaščitne maske. Upoštevati je treba medsebojno
varnostno razdaljo (2 m) na vhodu, blagajni, hodnikih, v razstavnih
in toaletnih prostorih. Osebam, ki kažejo znake bolezni (kašelj,
vročina, zasoplost, oteženo dihanje), vstop v muzej ni dovoljen.
Ob vstopu v muzej si obvezno razkužite roke. Upoštevajte načela
pravilnega umivanja in razkuževanja rok, higieno kašlja in higieno
kihanja. V muzejskih prostorih ni dovoljeno prijemati razstavljenih
muzejskih predmetov in multifunkcijskih ekranov. Strokovnih
vodstev po muzejskih zbirkah, spremljevalnih pedagoško/
andragoških programov, odprtij razstav ter drugih dogodkov, ki
vključujejo tesnejše druženje, za zdaj ne izvajamo.

Mednarodni muzejski dan
Na mednarodni muzejski dan, ki poteka že tradicionalno vsako
leto 18. maja, vas Muzej Radlje ob Dravi vabi od 10.00 do 17.00
ure na brezplačen ogled zbirk in razstav v Dvorec Radlje.
Priporočamo vam ogled stalne razstave Gozdarstvo v sozvočju z
naravo, Spominske sobe rodbine Pahernik, razstave o zgodnjih letih
ustvarjalnosti slikarja Karla Pečka, oglednega depoja Leitingerjeve
zbirke in še posebej za otroke zanimive razstave Gremo rinkico
talat, ki prikaže svet otroške igre in domišljije pred sto in več leti na
Pohorju in Kozjaku.
Mednarodni muzejski dan se letos posveča temi Muzeji in enakost:
raznolikost in inkluzivnost (Museums for Exuality: Diversity and
Inclusion). Leta 2019 je mednarodni muzejski dan praznovalo več
kot 44.000 muzejskih institucij v več kot 158 državah sveta. Med
njimi tudi Slovenija s svojo mrežo raznolikih muzejev.
Vljudno vabljeni, da nas počastite s svojim obiskom na mednarodni
muzejski dan ali pa si vzamete čas za ogled kdaj drugič!
Muzej Radlje ob Dravi

AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV
2020 – SPOMLADANSKI ROK
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi obvešča, da se
je spomladanska akcija zbiranja kosovnih odpadkov zaradi
koronavirusa prestavila za dva mesca in bo potekala po naslednjem
razporedu:
•
•
•
•
•
•

25. 5. 2020 Radlje – parkirišče PC Mercator
26. 5. 2020 Vuhred – Zadružni dom
27. 5. 2020 Remšnik – igrišče pri OŠ
28. 5 .2020 Vas – pri trgovini
29. 5. 2020 Vižinga – center Šrajner
1. 6. 2020 Anton – igrišče pri Greglu

Na navedeni lokaciji kontejnerji stojijo od 10. ure zjutraj in do 17.
ure popoldan – 1 dan!
Na vsaki lokaciji so predvideni trije kontejnerji za kosovne odpadke.

V akciji odvoza kosovnih odpadkov lahko uporabniki oddajo
IZKLJUČNO kosovne odpadke, med katere NE SODIJO:
• mešani komunalni odpadki in odpadna embalaža ter
papir in tekstil,
• nevarni odpadki (barve, laki, razredčila, akumulatorji …),
• gradbeni odpadki beton, opeka, ploščice, izolacija,
okna s steklom …),
• salonitna kritina,
• silirna folija,
• izrabljene gume.
JKP Radlje ob Dravi

POMOČ NA DOMU V RADLJAH OB DRAVI
Socialnovarstveno storitev »Pomoč družini na domu« izvaja Javni
zavod ŠKTM Radlje ob Dravi od leta 2017. Socialne oskrbovalke
priskočijo na pomoč vsem upravičencem storitve pri vsakodnevnih
opravilih, ki jih sami težje opravljajo. Pomagajo pri jutranji negi, pri
osnovnih gospodinjskih opravilih, včasih opravijo nakup, prav tako
pomagajo uporabnikom pri tkanju socialne mreže.
V času nevarnosti za zdravje zaradi epidemije »COVID-19« smo
pomoč nudili le uporabnikom, ki jim svojci niso bili sposobni
zagotoviti najnujnejše oskrbe. Glede na postopno sproščanje
ukrepov ter relativno ugodno epidemiološko sliko v občini Radlje
ob Dravi smo z mesecem majem obseg storitve znova povečali.
Upravičenci storitve »Pomoč na domu« so osebe starejše od 65
let, osebe s statusom invalida, kronično bolne osebe ali bolni
otroci. Vsem potencialnim uporabnikom storitve sporočamo, da
se lahko za dodatne informacije obrnete na JZ ŠKTM Radlje ob
Dravi.
Kontakt: dejavnosti@sktmradlje.si ali 040 186 602
(Vojko Gmajner).
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

