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SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA
PODROČJU TURIZMA

PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S
PODROČJA KMETIJSTVA IN RAZVOJA
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) je
Občina Radlje ob Dravi dne 18. 4. 2019 objavila JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za leto 2019.
Predmet javnega razpisa je bil dodelitev nepovratnih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja
iz proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2019, v skupni
višini 8.834,00 EUR, iz naslova naslednjih ukrepov:
• UKREP 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis. Znesek
pomoči: 1.000,00 EUR;
• - UKREP 3: Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja. Znesek pomoči: 7.834,00
EUR.
Na javni razpis se je prijavilo pet društev za ukrep 3: Podpora
delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.
Na ukrep 2 ni bilo prijav.
Razporejena sredstva:
DRUŠTVO:

ZNESEK

Sadjarsko društvo Bobovec Muta

1.300,00 €

Čebelarsko društvo Radlje ob Dravi

950,00 €

Društvo Ajda Koroška

550,00 €

Združenje za medsosedsko pomoč strojni
krožek »Drava«

2.034,00 €

Društvo kmetic Dravska dolina

3.000,00 €

Občina Radlje ob dravi

NAČIN NAROČILA VOZILA ZA PREVOZ ZA
STAREJŠE OBČANE

V okviru projekta Starosti prijazna občina izvajamo tudi
brezplačne prevoze za starejše občane občine Radlje ob
Dravi. 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 kam potrebuje prevoz. Odgovorna oseba na
občini bo preverila razpoložljivost vozila, kontaktirala šoferja
»prostoferja« in uredila prevoz starejše osebe.
Občina Radlje ob Dravi

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 6/2012)
je Občina Radlje ob Dravi dne 13. 3. 2019 objavila naslednji
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju
turizma v Občini Radlje ob Dravi za leto 2019.
Na javni razpis se je prijavilo sedem društev. Iz priložene
preglednice je razvidna razporeditev sredstev posameznim
društvom.
Razporejena sredstva:
Društvo:

SOFINANCIRAN
PROGRAM
1. Delovanje
društva

Čolnarsko
društvo
Skala
Vuhred

Kulturno
turistično
društvo
Havaji

Turistično
društvo
Radlje

Turistično
društvo
Vuhred

Kulturno
turistično
društvo Sv.
Anton

Kulturno,
športno in
turistično
društvo
Remšnik

Kulturno,
športno in
turistično
društvo
Dobrava

31,55

31,55

94,65

63,10

31,55

94,65

94,65 €

2. Aktivnosti
za ohranjanje
kulturne
in naravne
dediščine kraja

/

94,65

189,30

94,65

94,65

94,65

94,65 €

3. Aktivnosti
na področju
urejanja okolja

31,55

157,75

189,30

283,95

220,85

63,10

126,20 €

4.
Izvajanje
promocijske in
informativne
dejavnosti

/

63,10

220,85

63,10

/

/

94,65 €

5. Oblikovanje
turističnih
izdelkov in
turistične
ponudbe kraja

94,65

/

189,30

189,30

94,65

94,65

94,65 €

6. Organizacija
in sodelovanje
na turističnih
prireditvah

/

126,20

315,50

757,20

63,10

189,30

252,40 €

7. Izobraževanje
na področju
turizma

/

94,65

220,85

220,85

/

/

189,30 €

8. Spodbujanje
lokalnega
prebivalstva
za sodelovanje
pri aktivnostih
pospeševanja
turizma

31,55

63,10

94,65

94,65

/

31,55

31,55 €

9. Druge
pomembnejše
aktivnosti, ki
jih ni mogoče
uvrstiti med
navedene
programe

157,75

126,20

63,10

94,65

/

31,55

157,75 €

757,20 € 1.577,50 € 1.861,45€

504,80 €

599,45 €

1.135,80 €

SKUPAJ:

347,05 €

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.

GOZDARSTVO V SOZVOČJU Z NARAVO
V novem Centru sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki bo
zaživel v dvorcu Radlje ob Dravi, bomo v torek, 10. septembra
2019, ob 18.00 uri odprli stalno razstavo Gozdarstvo v
sozvočju z naravo.
Dvojezična razstava bo predstavila glavne značilnosti
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi skozi čas, v Sloveniji in
po svetu. Poudarek bo na primeru dobre prakse v neposredni
bližini – Pahernikovih gozdovih na Pohorju, ki po zaslugi inž.
Franja Pahernika (1882–1976) in skrbnih gozdarjev danes
beležijo že več kot 110 let sonaravnega gospodarjenja.
Predstavljeno bo tudi mednarodno združenje Pro Silva, ki je
bilo leta 1989 ustanovljeno v Robanovem kotu v Sloveniji in
danes združuje že več kot 30 držav ter skrbi za uveljavljanje in
promocijo sonaravnega gozdarstva.
Pri projektu sodelujejo: Koroški pokrajinski muzej, Muzej
Radlje ob Dravi, Občina Radlje ob Dravi, Zavod za gozdove
Slovenije OE Slovenj Gradec in KE Radlje ob Dravi, Univerza
v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive vire, Gozdarski inštitut Slovenije, Pro Silva
Slovenija, Pro Silva Europa, Pahernikova ustanova, Zavod RS
za varstvo narave OE Maribor in Komisija za evropske pešpoti
v Sloveniji.
Z odprtjem razstave se bodo začela Radeljska srečanja, od
11. do 14. septembra 2019 pa bo v Radljah ob Dravi potekala
jubilejna 30. konferenca Pro Silve s številno mednarodno
udeležbo.
Muzej Radlje ob Dravi

OBVESTILO O ZAPORI

Obveščamo vas, da bo zaradi del v času od ponedeljka, 12.
avgusta 2019, do vključno petka, 30. avgusta 2019, popolna
zapora dela LZ 346111 Hmelina–Koroška cesta (Maistrova
ulica) na odseku od križišča z Malgajevo ulico do šole.
Prosimo za razumevanje!
Občina Radlje ob Dravi

S SKUPNIMI MOČMI POLEPŠALI DAN
OTROKOM

Radio Tednik Ptuj je 26. junija v Termah Ptuj organiziral
dogodek '«Vsi skupaj smo za enakost – prijateljstvo – pomoč
…«, kamor je strokovna služba CSD Koroška, enota Radlje
ob Dravi, peljala skupino otrok iz rejniških družin in družin z
manj priložnosti. Otroci so tako lahko uživali v brezplačnem
kopanju in koncertu priznanih slovenskih in hrvaških
glasbenih gostov. Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti tudi
našim donatorjem – Boštjanu Smrečniku, s. p. in CNC P&K
Pušnik, d. o. o., s pomočjo katerih smo poskrbeli za glavni
obrok otrok in spremljevalcev.
Kolektiv CSD Koroška, enota Radlje ob Dravi

UREDITEV OTROŠKIH IGRAL, KI SO V
JAVNI UPORABI
Občina Radlje ob Dravi je lastnica vseh otroških igral, ki so v javni
uporabi. Upravljavec in vzdrževalec otroških igral pa je javni zavod
ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi.
Tako Občina kot javni zavod se zavedata svoje odgovornosti v
zvezi z ureditvijo in vzdrževanjem igral. V okviru prizadevanj za
večjo varnost igrišč je ŠKTM izvedel celovit pregled igral in igralnih
površin, z namenom, da se pridobi aktualno sliko tako stanja varnosti
na igriščih kot tudi izhodišča za izvedbo morebitnih korektivnih
ukrepov. Cilj pregleda pa je bil tudi preveriti skladnost z zahtevami
standardov iz serije SIST en 1176 (1-10), ki obravnavajo zunanja
igrala. Za izvedbo omenjene naloge je bilo, kot strokovna institucija,
angažirano podjetje MODUS, ki je specializirano za področje varnosti
otroških igrišč in športno rekreacijskih površin.
Podjetje je izdelalo celovito Poročilo o pregledu, v katerem je
podroben seznam morebitnih neskladnosti ali pomanjkljivosti.
Poročilo pa je tudi osnova za planiranje in izvajanje potrebnih
vzdrževalnih del ter investicijskih posegov.
Na podlagi predmetnega poročila sta Občina in ŠKTM pristopila
k akcijskemu načrtu izvedbe nujnih vzdrževalnih del s ciljem
zagotovitve varnosti na igriščih. O ureditvi otroških igral na
posameznih območjih vas bomo sproti obveščali.
Glede na objave na družbenih omrežjih o neučinkovitosti in
neodzivnosti upravljavcev otroških igral in Občine ter da se od zadnje
seje krajevne skupnosti oziroma občinskega sveta na vzdrževanju
otroških igral ni zgodilo ničesar, pa dopolnjujemo gornji odgovor
še z naslednjim. Fotografije, ki so bile posnete in objavljene ter
prikazujejo stanje otroških igral v Vuhredu, so odraz vandalizma in
ne morebitne neodzivnosti ter neučinkovitega vzdrževanja s strani
upravljavca. Slednje dokazujemo z zgoraj omenjenim celovitim
pregledom in poročilom.
Ob navedenem apeliramo na občane in občanke, da takoj prijavijo
vsakršno namerno poškodovanje javne lastnine.

