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OBVESTILO
Spoštovani!
Obveščamo vas, da smo z 22. junijem začeli izvajati prevoze za
starejše občane.
KAKO NAROČITI PREVOZ?
Starejši občan/-ka občine Radlje ob Dravi pokliče na telefonsko
številko Občine Radlje ob Dravi 88 79 630 in pove, kdaj in za
kam potrebuje prevoz. Odgovorna oseba na občini bo preverila
razpoložljivost vozila, kontaktirala šoferja »prostoferja« in uredila
prevoz starejše osebe.
S 1. julijem pa bomo znova odprli občinsko blagajno. Blagajna vam
je na voljo vsako sredo od 8.00 do 10.00 in do 10.30 do 16.00 ure,
v sobi 309, III. nadstropje.
Občina Radlje ob Dravi

JAVNI POZIV

•

Po koncu poletnih počitnic pa bomo pripravili še javno tribuno,
na katero bomo povabili vse podpisnike Civilne iniciative in druge
občane, ki jim bodo različni strokovnjaki s področja kmetijstva,
okolja ... najprej predstavili možnosti sobivanja kmetijske
proizvodnje in urbanih področij v kraju, potem pa še skupaj
z obiskovalci poiskali modele skupnih pristopov k reševanju
problematike.
Veselimo se nadaljnjih korakov, vse v smeri izboljšanja sobivanja
kmetijske proizvodnje in urbanih delov krajev.
Občina Radlje ob Dravi

Na spletni strani občine sta objavljena naslednja javna poziva:
•

Navedeno pomeni, da ob ceni 104 evre za 20 GVŽ/leto kmetija
prihrani 700 evrov zaradi uporabe pripravka. Poleg tega pa so
še učinki; manjše obolevanje živine zaradi respiratornih obolenj,
manj neprijetnega vonja ob razvozu gnojevke, hitrejši dostop do
koreninskega sistema trave, boljša travna ruša ... To je le nekaj
pozitivnih učinkov uporabe dodatka.
Naslednji korak je javni razpis, ki ga bomo objavili v prihodnjih
dneh na spletni strani občine Radlje ob Dravi. Tako pozivamo
vse kmete, ki uporabljajo gnojevko, naj se nanj prijavijo. Letos
pripravek občina financira 100-odstotno.

Javni poziv za evidentiranje kandidatov – predstavnikov
zainteresirane javnosti za člana SVETA JAVNEGA ZAVODA
ŠKTM RADLJE OB DRAVI in
Javni poziv za evidentiranje kandidatov – ČLANOV
STROKOVNIH SVETOV JAVNEGA ZAVODA ŠKTM RADLJE OB
DRAVI
Občina Radlje ob Dravi

»ZA ČISTEJŠI ZRAK«
Projektna skupina »Za čistejši zrak«, v kateri sodelujejo predsednik
Odbora za kmetijstvo Ivan Sušnik, predsednik Strojnega krožka
Zlatko Ternik, izbrani lastnik kmetije Silvo Bukovnik »Ižek«, na
javnem razpisu izbrano podjetje za dodatek, v njegovem imenu
Nataša Ferarič, predstavniki KGZS KGZ Ptuj, Marija Vraber in
Suzana Pušnik, so skupaj s predstavniki občine Radlje ob Dravi
v četrtek, 18. junija 2020, na predavanju predstavili rezultate
testiranja pripravka Penergetik G. Na predavanje so bili povabljeni
vsi kmetovalci s področja naše občine, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
mleka oz. govedorejo, pri kateri se ustvarja gnojevka.
V letošnjem letu želi občina na podlagi javnega razpisa brezplačno
razdeliti pripravek med kmete in jih s tem korakom nagovoriti, da
bi se na podlagi pozitivnih učinkov na testiranju, odločili uporabljati
dodatke zaradi koristi sebe in živali ter zmanjšanja neprijetnih
vonjav ob razvozu gnojevke.
Na testiranju se je pokazalo, da ima gnojevka po tretiranju s
pripravkom 60 % dušika več kot brez pripravka, kar znese na
kmetiji z 20 GVŽ (glav živine) več kot 400 evrov prihranka, poleg
tega pa gnojevke ob uporabi pripravka ni treba gerirati oz. mešati,
kar znese dodatnih več kot 400 evrov prihranka.

ODPOVED LETOVANJA OTROK V PUNATU
S strani OZRK Radlje smo prejeli obvestilo, da jih je RKS OZ
Maribor obvestil, da ob upoštevanju navodil za preprečevanje
širjenja okužbe s COVID-19 in nepredvidljivega razvoja dogodkov v
prihodnjih mesecih ne morejo zagotavljati koriščenja kapacitet in
so odpovedali celotno letošnjo sezono letovanja. Prilagamo dopis
RKS OZ Maribor.
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.

JULIJ IN AVGUST 2020: POČITNIŠKE
DEJAVNOSTI
V KNJIŽNICI RADLJE
USTVARJALNE POČITNIŠKE DELAVNICE
za otroke in mladino
Delavnice potekajo v KNJIŽNICI RADLJE vsak
ponedeljek
v juliju in avgustu med 10. in 12. uro.
Delavnice so brezplačne in prijave niso potrebne,
izvedemo jih s pomočjo navodil iz knjig, revij in spleta.
Ves potreben material pripravimo v knjižnici,
izdelke mladi ustvarjalci odnesete domov; skupaj z
novim znanjem in veščino ter prijetnimi izkušnjami ob
ustvarjanju.

POčitalci = POČITNIŠKI BRALCI
Počitniška bralna akcija za
osnovnošolce in dijake, ki BEREJO,
kar si sami izBEREJO in zato še
NAGRADO poBEREJO.

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI
26. 06. 2020–02. 07. 2020
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek, 26. 06.
2020

od 13:00

Družabne igre

20:00

Križanje mnenj

Sobota, 27. 06.
2020

od 15:00

Družabni vikend

Nedelja, 28. 06.
2020

od 15:00

Družabni vikend

Ponedeljek, 29.
06. 2020

od 8:00 do14:00

Počitniško varstvo (predhodne prijave)

od 14:00

Družabne igre

18:00

Razgibajmo možgane – kviz

Torek, 30. 06.
2020

od 8:00 do14:00

Počitniško varstvo (predhodne prijave)
Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi
Družabne igre

Sreda, 01.07.
2020

od 8:00 do14:00

Počitniško varstvo (predhodne prijave)
Kuharska delavnica
Ustvarjalna delavnica

10:00
od 14:00

9:00
18:00

Sodelujoči v počitniškem projektu Knjižnice Radlje
ob Dravi zbirate žige za prebrane knjige. Po treh
prebranih knjigah postanete POčitalci in za bralno
spodbudo prejmete jo-jo žogico. Za šest prebranih
knjig prejmete naziv NAJpočitalec, nagradno majico,
vabilo na zaključno druženje z znanim gostom in
sodelovanje pri žrebanju za zanimive nagrade. Več
informacij s pogoji sodelovanja dobite na spletni
strani knjižnice in ob prijavi v eni izmed naših knjižnic.

KNJIŽNICA
RADLJE OB DRAVI
V juliju in avgustu ODPRTA:
Ponedeljek: 9.00 - 15.00
Torek: 9.00 - 17.00
Sreda: 9.00 - 15.00
Četrtek: 9.00 - 17.00
Petek: 9.00 - 15.00
Sobota: 9.00 - 12.00

