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NAPOVED 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA
V ponedeljek, 1. junija 2020, ob 18. uri bo v prostorih galerije
Knjižnice Radlje ob Dravi, potekala 11. redna seja Občinskega sveta
Občina Radlje ob Dravi

PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO
Občina Radlje ob Dravi tudi v letu 2020 prejemnica naziva
Prostovoljstvu prijazno mesto. Slovenska filantropija, Združenje
za promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja
razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo večinoma poteka
v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin
do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev. S podelitvijo
naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljajo občine,
ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega
dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo
delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del
občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Občina
Radlje ob Dravi je ponosna prejemnica naziva že od leta 2016
in občine, ki so naziv Prostovoljstvu prijazno mesto že prejele,
vsako leto kandidirajo za potrditev naziva. Strokovna komisija se
je po podrobnem pregledu naše vloge odločila, da nam naziv
Prostovoljstvu prijazno mesto potrdi oziroma podeli tudi v letu
2020. Občina podpira prostovoljske organizacije, ceni njihovo
delo in jih finančno podpira. Prostovoljskim organizacijam
omogočamo sofinanciranje programov in uporabo prostorov
ter spodbuja aktivno sodelovanje prostovoljstva med mladimi in
razvoj medgeneracijskega prostovoljstva. Zahvaljujemo se vsem
občankam in občanom, ki v duhu prostovoljstva gradite stebre
za boljšo in uspešnejšo družbo ter s tem prispevate k temu
častnemu nazivu.
Občina Radlje ob Dravi

SPOŠTOVANI UPORABNIKI ZDRAVSTVENIH
STORITEV!
Zavedamo se, da je bil zaradi epidemije onemogočen obisk pri
osebnem zdravniku in zobozdravniku, da je prišlo do številnih
odpovedanih terminov na naročene storitve. Na tem mestu
se zahvaljujemo vsem pacientom za potrpljenje in odlično
razumevanje ter sodelovanje v tem epidemiološkem obdobju.
Do konca meseca maja bomo postopno začeli odpirati zdravstvene
postaje, ambulante in delovanje specialističnih služb.
Zdravje in dobro počutje uporabnikov naših storitev nam veliko
pomenita, zato se trudimo, da bi vsem omogočili varen dostop in
obravnavo. Pacienti se morajo na obravnavo pri svojem osebnem
zdravniku obvezno naročiti. Vse osebe z znaki na okužbo Covid-19
opravijo obisk v rdeči ambulanti v Radljah ob Dravi, kamor jih bo
naročila medicinska sestra iz ambulante.

Zaradi strokovnih smernic in navodil, ki nam jih nalagajo strokovne
službe za obvladovanje epidemije, prosimo, da pacienti na naročene
termine prihajajo točno, ne predčasno, na obravnavo naj prihajajo
sami. Če otrok ali starejša oseba potrebujeta spremljevalca, naj bo
spremljevalec le ena oseba. Prosimo za strpnost na mestu triaže,
kjer bomo še vedno vodili evidenco vstopa. Ob vstopu si obiskovalci
razkužijo roke in uporabijo zaščitno masko. Po opravljenem obisku
si znova razkužijo roke in zapustijo stavbo. Prav zaradi tega, ker nas
skrbi za varnost in zdravje uporabnikov storitev, prosimo, da se na
obravnave naročijo in upoštevajo hišna navodila.
O naročenih terminih specialističnih služb bodo pisno obveščeni.
Vsi kontaktni podatki, telefonske številke in naslovi e-pošte so
objavljeni na spletni strani Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.
Ostanite zdravi!
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

VPIS V GLASBENO ŠOLO RADLJE OB DRAVI
Spoštovani starši,
vljudno povabljeni k vpisu v Glasbeno šolo Radlje ob Dravi.
Vsako leto v mesecu maju izvedemo informativni vpis učencev v
programe glasba, petje in ples. Letos izvajamo informativni vpis
v elektronski obliki, ki ga najdete na naši spletni strani: https://
www.glasbena-radlje.si/.
Ogledate si lahko tudi predstavitve inštrumentov, ki smo jih
pripravili skupaj z našimi učenci. V prilogi vam posredujemo letak,
na katerem najdete vse potrebne informacije za vpis.
Vljudno povabljeni, veselimo se vašega obiska.

RAZPIS

za vpis učencev v Glasbeno šolo Radlje
in njene oddelke zašolsko leto 2020/2021

PREIZKUS GLASBENIH SPOSOBNOSTI V GŠ RADLJE OB DRAVI:
• torek, 9. junij 2020 od 16:00 do 18:00 (PGV, GP, PLP, BALET) (vpis)
• sreda, 10. junij 2020 od 16:00 do 18:00
(INSTRUMENT, PETJE - preizkus glasbenih sposobnosti)
(priporočena starost pri vpisu)
Izobraževalni programi:
Glasba • klavir ............................................................................... od 7 do 9 let
• violina, viola, violončelo ......................................... od 7 do 9 let
• kitara ............................................................................ od 8 do 10 let
• harmonika, diatonična harmonika ..................... od 7 do 9 let
od 7 do 11 let
•
•
od 7 do 9 let
• klarinet ........................................................................ od 9 do 11 let
• saksofon ..................................................................... od 9 do 11 let
• trobenta, rog, pozavna, bariton ........................ od 9 do 11 let
• tolkala .......................................................................... od 9 do 18 let
• citre ............................................................................... od 9 do 11 let
• petje .......................................................................... od 17 do 24 let
• petje do mutacije ................................................... od 9 do 17 let
Predšolska glasbena vzgoja .............................................. otroci stari 5 let
Glasbena pripravnica ............................................................ otroci stari 6 let
Ples
• plesna pripravnica .............................. otroci stari od 5 do 8 let

Predstavitev instrumentov si lahko ogledate TUKAJ ...
Elektronska prijava od 5. 5. do 10. 6.: klikni TUKAJ ...
Dodatne informacije v tajništvu šole ali po telefonu:
• tajništvo (0)2 888 06 43
• ravnatelj 051 345 231
• E: info@glasbenasola.si
• http://www.glasbena-radlje.si

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105
Odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 | Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 | Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911
info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40 | Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča: Toni Potnik - 040 596 939
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

NADALJEVANJE IZVAJANJA PROJEKTA
VZPOSTAVITEV SKUPNEGA PROMETNEGA
PROSTORA KOT EKSPERIMENTALNE
PROMETNE UREDITVE NA OBMOČJU
CERKVENEGA TRGA
Veseli smo, da se dela na projektu Vzpostavitev skupnega
prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve na
območju Cerkvenega trga nadaljujejo. Po uskladitvi z Zavodom
za varstvo kulturne dediščine iz Maribora in spremembi projekta
se lahko dela končno nadaljujejo. Upamo in želimo si, da bo
v prihodnje projekt tekel v skladu s terminskim planom in da
bomo prenovljen Cerkveni trg lahko predali svojemu namenu ob
občinskem prazniku in prazniku Župnije Radlje ob Dravi.
Občina Radlje ob Dravi

SOCIALNI PROGRAMI NA PODROČJU
RANLJIVIH CILJNIH SKUPIN
V občini Radlje ob Dravi v projektih za ranljive skupine občank
in občanov sodeluje ali je nosilec Javni zavod za šport, kulturo,
turizem in mladino (JZ ŠKTM).
Vsaj trije programi zaslužijo posebno pozornost:
1. Pomoč na domu.
2. Projekt Preventivna platforma.
3. Projekt Psihosocialna pomoč.

POMOČ NA DOMU
Pomoč na domu je namenjena posebej ranljivi skupini ljudi v
naši družbi, starejšim, ki živijo na svojem domu in potrebujejo
pomoč pri vsakodnevnih opravilih, ki jih sami ali svojci ne zmorejo.
S storitvijo »Pomoč na domu« omogočimo starejšim, da čim
dlje preživijo v svojem domačem okolju in tako nadomestijo
institucionalno varstvo.
Na domu tako pomagamo pri vsakodnevnih temeljnih opravilih,
kot so pomoč pri umivanju, hranjenju, oblačenju, gospodinjska
pomoč, kamor spada priprava obroka, pomivanje posode,
čiščenje prostorov in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor
spada vzpostavljanje socialne mreže uporabnika, spremljanje pri
obveznostih, informiranje ustanov in svojcev idr.
Sofinanciranje uporabnika v občini Radlje ob Dravi je med
najnižjimi v Sloveniji in znaša 2,5 evra na uro izvedene storitve.
V času, povezanem z zdravjem ljudi, predvsem tistih, ki so še
posebej ranljivi, smo izvajanje »Pomoč na domu« organizirali na
način, da smo uporabnikom, ki nimajo svojcev ali drugih v njihovi
socialni mreži, zagotovili izvajanje najnujnejših opravil.

PREVENTIVNA PLATFORMA
Javni zavod ŠKTM, kot projektni partner »Preventivne platforme«,
izvaja socialne programe, ki so namenjeni ranljivim skupinam ljudi,
kot so družine, mladi in otroci.
Družba se v vedno večji meri srečuje z raznimi težavami in izzivi, ki
jih omilimo s kakovostnimi preventivnimi programi.

OBVESTILO - POSTOPNA AKTIVACIJA VSEH
ODPRTIH ŠPORTNIH POVRŠIN (Športni stadion)
Spoštovani,
obveščamo vas, da s ponedeljkom, 25. 5. 2020, odpiramo nogometni
in atletski del športnega stadiona za namene izvajanja trenažnih
procesov kategoriziranih športnikov.
Glede na trenutne okoliščine lahko v prihodnjih dneh pričakujete
postopno odpiranje vseh odprtih športnih površin (igrišča za
nogomet in košarko, igrišča za odbojko na mivki, trimska steza itd.).
Postopno aktivacijo uvajamo z željo in interesom, da omogočimo
vsem zainteresiranim uporabnikom varno in predvsem trenutnim
okoliščinam ustrezno pripravljeno infrastrukturo.
Vabimo vas, da svoje športno-gibalne interese še vedno čim bolj
udejanjate v naravi, mi pa se bomo potrudili, da bomo ustrezno
vzpostavljali mehanizme aktivacije športnih objektov ter površin.
O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obveščali preko
razpoložljivih medijev.
Hvala za razumevanje in lep športni pozdrav.
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

S preventivnimi programi, kot so »Izštekani«, »Efekt« in »Krepitve
socialnih veščin«, vstopamo v osnovno šolo in s tem bistveno
pripomoremo h kasnejšemu razvoju otrok in mladih ter njihovi
uspešnosti v življenju.
V preventivni program »Strengthening families program« ali
»Krepitve družin« vključujemo družine. S kognitivno-vedenjskim
pristopom povečamo odpornost in zmanjšujemo dejavnike
tveganja za vedenjske, čustvene, učne in socialne težave.
Vsi socialni in preventivni programi pa so plod dolgoletnega dela na
lokalni ravni usmerjenega v model CTC (Communities That Care)
ali Skupnost, ki ji je mar. Izvajanje programov omogoča celovito in
dolgoročno naravnano kakovostno preventivo v skupnosti.
V času zdravstvene krize programov tako v osnovnih šolah kot tudi
v MMKC-ju začasno ne izvajamo.

PSIHOSOCIALNA POMOČ
V Javnem zavodu ŠKTM nudimo psihosocialno pomoč različnim
ranljivim skupinam ljudi, kot so mladostniki, starostniki, bolni,
ljudje s težavami v duševnem zdravju, brezposelni, družine idr., ki
se znajdejo v težavah. S pomočjo poskušamo skupaj z uporabniki
kreativno rešiti težavo, pred katero so se znašli.
V času zdravstvene krize je stisk še več, stiske ljudi so se še bolj
poglobile, zato je svetovanje še toliko bolj poglobljeno.
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

