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SPREJEM ODLIČNJAKOV
V ponedeljek, 15. junija 2020, je župan mag. Alan Bukovnik sprejel
enajst učencev Osnovne šole Radlje ob Dravi s podružnico na
Remšniku, ki so končali šolanje, vseh devet razredov pa so zaključili
z odličnim uspehom.
Vsi odličnjaki in odličnjakinje so iz rok župana prejeli spominsko
plaketo »županovo petico«, ki jih bo spominjala na njihov dosežen
uspeh. Župan je učencem čestital za dosežen uspeh in jim zaželel
tudi v prihodnje uspešno izobraževalno pot.
Letošnji odličnjaki so Anžej Brezovnik, Hana Golob, Lana Stajnko
Knez, Jaroš Verhnjak, Amadej Znajden, Ajda Javornik, Lara Kovač,
Gaja Miholač, Daša Pažek, Lucija Potnik in Aleksander Repnik.
Učence so spremljali ravnatelj mag. Damjan Osrajnik in
razredničarki Cvetka Vidmar in Branka Roškar.
Občina Radlje ob Dravi

Vlogo je treba poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti
na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje
ob Dravi.
Rok za oddajo vlog je 13. 7. 2020.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine
http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/2611/javni-razpisza-dodelitev-pomoci-za-ohranjanje-in-spodbujanje-razvojakmetijstva-in-podezelja-v-obcini-radlje-ob-dravi-za-leto-2020
Občina Radlje ob Dravi

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Ob državnem prazniku, dnevu državnosti, vas vabimo na proslavo,
ki bo v sredo, 24. junija 2020, ob 17. uri na mejnem prehodu
Radlje.
V programu sodelujeta Mestni pihalni orkester Radlje in Glasbena
šola Radlje ob Dravi.
Vljudno vabljeni!
Občina Radlje ob Dravi

DVIG ZASTAVE OB DNEVU DAN DRŽAVNOSTI

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA
OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2015–2020 (MUV, št. 20/2015) – v nadaljevanju Pravilnik
in Odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2020 (MUV,
št. 2/2020), je župan Občine Radlje ob Dravi objavil Javni razpis za
dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za leto 2020.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja iz
proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020, v skupni višini
8.834,00 EUR, iz naslova naslednjih ukrepov:
VRSTE POMOČI

UKREPI:

VIŠINA SREDSTEV

De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št.
1407/2013)

UKREP 2: Pomoč za
naložbe v predelavo
in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji –
de minimis;

1.000,00 EUR

Drugi ukrepi občine
(na podlagi veljavne
zakonodaje s področja
javnih financ)

UKREP 3: Podpora
delovanju društev s
področja kmetijstva in
razvoja podeželja

7.834,00 EUR

Krajevna skupnost Remšnik vabi na tradicionalno prireditev na
predvečer dneva državnosti, ki bo v sredo, 24. junija 2020, ob
19. uri ob lipah v centru Remšnika. Ob dvigu zastave s krajšim
kulturnim programom sodeluje Osnovna šola Remšnik.
Za pogostitev in osvežitev bo poskrbel Aktiv kmečkih žena Remšnik.
Vabljeni!
Krajevna skupnost Remšnik

OBNOVA SOKOLSKEGA DOMA

Veseli smo, da dela na projektu »SOKOLSKI DOM – PREPLET
VSEBIN SKOZI ZGODOVINO IN SEDANJOST« v Radljah ob Dravi
potekajo po terminskem planu.
Občina Radlje ob Dravi bo v objekt Sokolskega doma umestila
uporabnika Varstveno delovni center, ki deluje v okviru CUDV Črna
na Koroškem in Sokolski muzej.
Občina Radlje ob Dravi

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.

Nacionalni inštitut za zdravje (NIJZ) je izdal Higienska priporočila
za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času
sproščanja ukrepov (Covid-19). Za preprečitev širjenja virusa,
ki povzroča koronavirusno bolezen Covid-19, mora upravljavec
kopališča število kopalcev prilagoditi za doseganje dovoljene
varnostne razdalje med obiskovalci in kopalci v bazenu, zato
prosimo, da se na kopališču predhodno preveri glede možnosti
kopanja.
Občina Radlje ob Dravi

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI
19. 6. 2020–25. 6. 2020
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek, 19. 6.
2020

od 13:00

Družabne igre

Sobota, 20. 6.
2020

od 15:00

Družabni vikend

Nedelja, 21. 6.
2020

od 15:00

Družabni vikend

Ponedeljek, 22.
6. 2020

od 13:00

Družabne igre

18:00

Razgibajmo možgane – kviz

Torek, 23. 6.
2020

10:00
od 13:00

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi

Sreda, 24. 6.
2020

9:00
18:00

Kuharska delavnica
Ustvarjalna delavnica

Četrtek, 25. 6.
2020

od 15:00

Družabne igre

DAN
DRŽAVNOSTI

Občina Radlje ob Dravi
Sokolski dom

KOPALNE KARTE ZA VODNI PARK RADLJE OB
DRAVI
Spoštovane občanke in občani!
Tudi letos bo otrokom (učencem osnovne šole) v času šolskih
počitnic občina financirala stroške kopalnih kart v Vodnem parku
Radlje ob Dravi
Način izkoriščanja kopalnih kart v letu 2020 je naslednji:
•
Upravičenci do brezplačnih kopalnih kart so otroci (učenci
osnovne šole) in otroci s posebnimi potrebami, ki so občani
občine Radlje ob Dravi (vsaj eden izmed staršev mora imeti
stalno prebivališče v občini Radlje ob Dravi);
•

Karte je možno izkoristiti od ponedeljka do petka v času šolskih
počitnic;

•

Dnevne/poldnevne kopalne karte bodo lahko upravičenci (ob
predložitvi dokazila o stalnem prebivališču) dvignili med tednom
(od ponedeljka do petka) od 9. do 15.30 v MKC-ju, in sicer za
kopanje za posamezen dan.

Križanje mnenj

Družabne igre

