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SADJARSKI CENTER RADLJE OB DRAVI
Občina Radlje ob Dravi je na 1. Javnem pozivu za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne
akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014–
2020) kandidirala za dodelitev nepovratnih sredstev s projektom
»Sadjarski center Radlje ob Dravi«. 7. avgusta 2018 je bila izdana
Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta
v višini 64.938,41 EUR. Nepovratna sofinancirana sredstva so bila
zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).
Namen projekta je vzpostaviti sadjarski center v občini Radlje ob
Dravi. Cilji projekta so: nove turistične in s turizmom povezane
dejavnosti; ustvarjanje novih delovnih mest v občini; rekonstrukcija
kulturnih spomenikov. Aktivnosti se bodo izvajale na dveh lokacijah.
Prvi del aktivnosti bo potekal v Slivnikarjevi hiši, kjer se bodo uredili
kletni prostori za namen predelave in skladiščenja sadja in njihovih
produktov. Prvotno je bilo načrtovano, da se bo del aktivnosti izvajal
v dvorcu Mahrenberg, vendar pa s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediščine nismo dobili ustreznega dovoljenja za ureditev potrebnih
prostorov v dvorcu.
Drugi del aktivnosti bo potekal v kozolcu, ki je sedaj stal na Maistrovi
ulici in bo prestavljen na novo lokacijo, v občinski sadovnjak. Del
kozolca bo namenjen preši in drobljenju sadja (protokolarni nameni)
s prikazom predelave sadja, drugi del kozolca bo zastekljen in
namenjen tehnični dediščini – starodobnikom.
V projektu bodo vključeni različni partnerji, ZC Zavod Radela, ki bo
upravljavec in prav tako nosilec nove zaposlitve, Sadjarsko društvo
Bobovec, ki bo svoje strokovno znanje preneslo na Sadjarski center
Radlje ob Dravi, Društvo oldtimer Radlje, ki bo poskrbelo za razstavo
starodobnikov, in Koroški pokrajinski muzej, pod okriljem katerega bo
muzejski prikaz predelave sadja v muzejskem stilu.
Občina Radlje ob Dravi

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE
Letošnji, osmi, Teden ljubiteljske kulture je posvečen literaturi, bralni
kulturi in inštrumentalni glasbi. Prilagodili ga bomo epidemiološkim
razmeram. Del prireditev bomo izvedli v običajni obliki in del s
pomočjo spleta. Namenjen je predstaviti ljubiteljsko kulturo
širši javnosti.
V območni izpostavi JSKD Radlje ob Dravi smo pripravili:
• oddajo z naslovom Knjiga v roki in inštrumentalna glasba v ušesih,
v kateri so se predstavili člani Pihalnega orkestra Muta, Big Band
Radlje, člani Literarne skupine Utrip Zgornje Drave, ljubiteljska
pesnica Bernarda Vrečko in prispevki, ki so prispeli na literarni
razpis koroških splošnih knjižnic z naslovom Moja zgodba:
Kako smo nekoč brali. Oddajo si lahko ogledate na youtube na
povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=pXjp2IgEHq0&ab_
channel=KTVDravograd
• Likovno delavnico, kot pripravo na 8. državno razstavo pod
naslovom Videz tipnega, v četrtek, 27. maja 2021, ob 13. uri,
Galerija Knjižnice Radlje ob Dravi. Teoretični del smo izvedli preko
spleta. Delavnico bodo sestavljale različne vaje, pri katerih bodo
udeleženci potrebovali papirje z različnimi teksturami, svinčnike,
oglje, akrilne barve, trše podloge za slikanje, slikarski pribor.
Delavnica je namenjena predvsem spoznavanju različnih izraznih
možnosti in NE oblikovanju končnih izdelkov.
• Regijsko srečanje literatov seniorjev V zavetju besede, v sredo, 2.
junija 2021, ob 16. uri, Galerija Knjižnice Radlje ob Dravi.
Delavnica je namenjena predvsem analizi poslanih besedil, in
pogovoru o literarnem ustvarjanju ter vajam kreativnega pisanja.
Cvetka Miklavc, JSKD OI Radlje ob Dravi
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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI RADLJE OB
DRAVI ZA LETO 2021
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Radlje ob Dravi je Občina Radlje ob Dravi
dne 18. 5. 2021 objavila JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov
na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi za leto 2021.
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov društev na
področju turizma. Sredstva za investicije v prostore društev niso
predmet tega pravilnika.
Pogoji za prijavo na razpis:
Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma imajo
društva s sedežem v Občini Radlje ob Dravi in ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih za izvajanje
dejavnosti na področju turizma;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini in drugo
dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi;
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in
organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih programov;
- imajo potrjen program dela s strani upravnega odbora.
Sestavljena društva (društva, ki imajo registriranih več dejavnosti),
ki so z organizacijo prireditev kandidirala že na drugem javnem
razpisu in za to prejela ustrezna sredstva iz občinskega proračuna,
s temi prireditvami ne morejo kandidirati na javnem razpisu za
sofinanciranje programov na področju turizma.
Prijave na javni razpis morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali
oddati osebno na občini s pripisom »Prijava na javni razpis – področje
turizma«, in sicer najpozneje 30 dni od dneva objave na spletni
strani občine. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani
občine: http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji

MOJA ZGODBA - KAKO SMO NEKOČ BRALI?
Splošne knjižnice koroškega območja smo v počastitev obletnice
Bralne značke, ki se je pred 60 leti rodila na Prevaljah, objavile literarni
razpis Moja zgodba – Kako smo nekoč brali. Literarne prispevke
smo zbirali do 20. aprila, razpis pa se je zaključil 20. maja, točno na
obletnico Bralne značke. Knjižnice smo skupaj izdale publikacijo Kako
smo nekoč brali s prispelimi besedili, izbranih šest nagrajencev pa je
prejelo simbolično darilo. Vsak sodelujoči je ravno v teh dneh prejel
zbornik – kot nagrado za sodelovanje.
Zbornik si je možno izposoditi tudi v knjižnici in zagotovo bodo
bralci iskrene, mestoma ganljive in srčne pripovedi radi prebirali. Ker
zaključek razpisa sovpada s Tednom ljubiteljske kulture, ki je prav letos
posvečen tudi literaturi, so trije pisci svoj literarni prispevek predstavili
v okviru TLK – v filmu, ki si ga je možno ogledati na spletu.
Koroške splošne knjižnice smo tako uspešno zaključile še eno skupno
aktivnost, ki sovpada z našim osnovnim poslanstvom: širjenjem in
utrjevanjem bralne kulture.
Knjižnica Radlje ob Dravi

NOV DELOVNI ČAS ZC RADLJE OB DRAVI
Kocerod, d. o. o., obvešča občanke in občane, da s 1. 6. 2021 začne
veljati nov delovni čas Zbirnega centra Radlje ob Dravi.
PONEDELJEK
Malica 		

12:00 - 19:00
16:00 - 16:30

ČETRTEK
Malica		

12:00-19:00
16:00-16:30

TOREK		
Malica		

8:00 - 15:00
10:00 - 10:30

PETEK		
Malica 		

8:00 - 13:00
10:00-10:30

SREDA		
Malica		

8:00 - 15:00
10:00 - 10:30

SOBOTA		
Malica 		

8:00 - 12:00
10:00-10:15

Ob nedeljah in praznikih zaprto.

(vsaka 2. in 4. v mesecu)
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VARNE TOČKE V OBČINI RADLJE OB DRAVI

UNICEF Varne točke se nahajajo 75 krajih po Sloveniji,
skupaj pa jih je že več kot 600. Označene so z nalepko
VARNA TOČKA v belo-modri barvi. Varno točko je precej lahko
prepoznati, saj je označena z modro nalepko, na kateri je hišica
s smajlijem. Nalepka je vedno nameščena na vidnem mestu na
vhodu v objekt, ki je Varna točka.
Mreža Varnih točk v mestu omogoča otrokom, da se tja zatečejo po
različne vrste pomoči, kadar imajo kakšen problem ali pa se čutijo
ogrožene. Varne točke v našem kraju so:
• OBČINA RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 7 (tretje nadstropje
stavbe), Radlje ob Dravi;
• MOL, BENCINSKI SERVIS RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 60,
Radlje ob Dravi;
• DOM HMELINA, DOM ZA STAREJŠE OBČANE, D. O. O. , Koroška
cesta 67A, Radlje ob Dravi;
• KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 6, Radlje ob
Dravi;
• ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 37,
Radlje ob Dravi;
• OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI, Koroška cesta 17, Radlje
ob Dravi;
• JAVNI ZAVOD ŠKTM (MKC s hotelom Radlje ob Dravi), Mariborska
cesta 4, Radlje ob Dravi;
• POLICIJA, POLICIJSKA POSTAJA RADLJE OB DRAVI, Mariborska
cesta 30A, Radlje ob Dravi;
• POŠTA SLOVENIJE, D. O. O., Mariborska cesta 3, Radlje ob Dravi;
• HOFER, RADLJE OB DRAVI, Koroška cesta 69B, Radlje ob Dravi;
• LIDL, RADLJE OB DRAVI, Dobrava 45, Koroška cesta 68, Radlje
ob Dravi;
• KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ, Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi.
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