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DRAGE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI.

NAPOVED 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

Z dnem 15. junij 2021 je zaradi umirjanja epidemije nalezljive
bolezni covid-19 in s koncem veljavnosti Odloka o razglasitvi
epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike
Slovenije preklicana epidemija koronavirusne bolezni
covid-19.

V ponedeljek, 28. junija 2021, ob 18. uri bo v veliki dvorani
Hostla Radlje potekala 17. redna seja Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi.

Veliko zaslug za to imate vsi, ki ste dosledno spoštovali in
upoštevali vse vladne ukrepe in se cepili proti tej zahrbtni
okužbi.
Iz preventivnih razlogov pa je Vlada RS zadržala nekatere
ukrepe, kot so razkuževanje rok, nošenje zaščitnih mask v
zaprtih prostorih in zagotavljanje medosebne razdalje.
Spoštovani.
Hvaležni smo vam za pokončno držo.
Morda bi bila slika stanja okuženosti lahko boljša, če bi
vsi dosledno upoštevali pravila in ukrepe. V upanju, da v
prihodnjih mesecih ne bo prišlo do ponovne razglasitve
epidemije, vam želimo lepo in prijetno poletje.
Na koncu vas v imenu zdravja prosimo, da se tisti, ki se
še niste cepili proti covid-19, to tudi storite, saj bo le
dobra precepljenost prebivalstva prispevala k izničenju
koronavirusne bolezni covid-19.
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OTVORITEV VDC RADLJE OB DRAVI
Spoštovani!
Uspešno smo pripeljali do zaključka projekt obnove objekta
»Sokolskega doma«, v katerem bo s 1. 7. 2021 pričel z
delovanjem Varstveno delovni center (VDC).
Vabimo vas, da se nam pridružite na slovesni otvoritvi in
predaji objekta svojemu namenu, ki bo v sredo, 30. 6. 2021,
ob 16. uri pred VDC-jem (Sokolskim domom). Slovesnost bo
potekala v skladu z navodili NIJZ.
Občina Radlje ob Dravi in CUDV Črna na Koroškem

Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi.
Operativna skupina Občine Radlje ob Dravi za spremljanje
virusa covid-19 in Štab Civilne zaščite Občine Radlje ob Dravi

OBNOVA MOSTU
Sodelavci našega Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna
naprava Radlje, d. o. o., so v mesecu juniju obnovili most,
ki vodi do razvalin Starega gradu in je del priljubljene
sprehajalne Gozdne učne poti in trimske steze naših občank
in občanov ter njihovih gostov.
Prijeten in varen sprehod želimo.
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KOPALNE KARTE ZA VODNI PARK RADLJE OB
DRAVI
Spoštovane občanke in občani!
Kot vsako leto, bo Občina Radlje ob Dravi tudi letos otrokom
(učencem osnovne šole) v času šolskih počitnic financirala
stroške kopalnih kart v Vodnem parku Radlje ob Dravi
Način izkoriščanja kopalnih kart v letu 2021 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.
Občina Radlje ob Dravi

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: JKP Radlje ob Dravi d.o.o.; info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105
| Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911 | Kocerod d.o.o; Ravnanje z odpadki: Igor Faletič - 041 411 646
|JP KIČ Radlje ob Dravi d.o.o.; Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča; info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40, 040 820 512
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

JAVNI POZIV ZA UPORABO ŠPORTNE HIŠE RADLJE NA GLASBENI ŠOLI SE JE SPET DOGAJALO ...
OB DRAVI
Seminar naših razbijačev od 15. do 17. junija
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje
ob Dravi je objavil Javni poziv za uporabo Športne hiše Radlje
ob Dravi.

pod
mentorstvom Vida Jamnika, Gorazda Markoviča in Matica
Črešnika. Naučili so se improvizirati, izdelali so si cajon in se
naučili igrati na njega. Na koncu so pokazati svoje znanje na
zaključnem nastopu.

PREDMET POZIVA

Glasbena šola Radlje ob Dravi

Predmet javnega poziva je oddaja večnamenskega športnega
objekta oz. prostorov v občini Radlje ob Dravi. Poziv velja za
proste termine v Športni hiši Radlje ob Dravi, tj. po končanem
pouku in interesnih dejavnostih na Osnovni šoli Radlje ob
Dravi, in sicer:
• med tednom: od 16.00 do 22.00 ure,
• ob vikendih: sobote in nedelje (tekme, turnirji, lige).
Športna hiša Radlje ob Dravi je namenjena individualnim
in skupinskim športom ter organizaciji tekem oz. turnirjev s
tribuno (418 sedežev), večjih prireditev ali koncertov. Nudijo
redni ali občasni najem.
Športna hiša obsega veliko športno dvorano (ki se deli na
tretjine), plezalno steno, plezalno sobo, plesno dvorano in
vadbeni prostor za tribunami.

POGOJI ZA PRIJAVO
Na poziv se lahko prijavijo:
• izvajalci športnih dejavnosti (društva, sekcije društev,
njihova združenja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije),
• zavodi s področja izobraževanja,
• drugi zainteresirani posamezniki.

ROKI IN NAČIN PRIJAVE
Vsi izvajalci športnih dejavnosti in drugi zainteresirani
uporabniki morajo svojo prijavo za uporabo Športne hiše
oddati najpozneje do torka, 12. 7. 2021, in sicer:
•
•

fizično na naslov: Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi »Vloga za
uporabo športne hiše«.
elektronsko (izpolnjeni, podpisani in ožigosani skenirani
obrazci) na e-mail: info@sktmradlje.si

VABILO

INFORMACIJE
Vse dodatne informacije so vam na voljo na sedežu Javnega
zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi osebno ali na telefonski številki:
040 852 286 ali po elektronski pošti sport@sktmradlje.si (Gregor

Likar).

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

Letos mineva 30. let samostojne in neodvisne domovine
Slovenije. V sled tega Vas vabimo na slovesnost ob odkritju
tetraedra v čast braniteljem Mejnega prehoda Radelj, leta
1991 in »Parka spominov in miru«, ki bo v petek, 2. julija
2021, ob 17. uri na Mejnem prehodu Radelj. Organizatorja
prireditve sta Policijsko veteransko društvo Sever za Koroško
in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornje
Dravske doline v sodelovanju z Občino Radlje ob Dravi.
Dobrodošli na Mejnem prehodu Radelj. Slovesnost bo
potekala v skladu z navodili NJIZ.
Občina Radlje ob Dravi

