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OBJAVA JAVNIH RAZPISOV
Spoštovani!
Obveščamo vas, da so na spletni strani občine objavljeni naslednji
razpisi:

Družine, ki prejemajo otroški dodatek, teh je 33, so upravičene do
sofinanciranja v višini 85,00 EUR. Družine, ki otroškega dodatka
ne prejemajo in pa družine, katerih starši izjav niso posredovali, so
upravičene do sofinanciranja v višini 45,00 EUR na otroka.
Občina Radlje ob Dravi

•

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi,

•

Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje programov drugih
društev in organizacij v letu 2021,

DELO V ČASU POLETNIH DOPUSTOV

•

Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje delovanja
organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega
varstva za leto 2021,

•

Javni poziv za zbiranje predlogov za dodelitev sredstev za
sofinanciranje kulturnih programov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti na območju Občine Radlje ob Dravi za leto
2021.

Obveščamo vas, da bo od 12. 7. 2021 do predvidoma 31.8.2021 v času
odsotnosti zdravnikov splošnih in otroških ambulant nadomeščanje
urejeno na enotni lokaciji v ZD Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 37,
2360 Radlje ob Dravi za vse paciente vseh petih zdravstvenih postaj
mreže ZD Radlje ob Dravi.

Občina Radlje ob Dravi

NAGRAJENCI OBČINSKIH PRIZNANJ 2021
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 17. redni seji,
potrdil predlog Komisije za podelitev občinskih priznanj v letu 2021,
in sicer:
NAGRADA Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 se podeli:
• Antoniji Alojziji Račnik.
PLAKETE Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 se podelijo:
•
•
•

Viktorju Tjukajev,
Veri in Ivanu Peruš in
Žanu Karničniku.

Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji ob občinskem prazniku
Občine Radlje ob Dravi v mesecu septembru 2021.

Pacienti bodo vse potrebne zdravstvene storitve prejeli v dveh poletnih
ambulantah v Radljah ob Dravi ali v ambulanti svojega osebnega
zdravnika, v kolikor zdravnik ne bo razporejen na druga delovišča
oziroma odsoten.
Pred obiskom pokličite ambulanto osebnega zdravnika ali poletno
ambulanto Radlje na številko 02/8770820.
Želimo vam čim bolj zdrave in brezskrbne poletne dni.
ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI

JAVNO POVABILO ZA SOFINANCIRANJE OBČINSKIH
PRIREDITEV »RADELJSKA SREČANJA 2021«
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za občinske prireditve
“Radeljska srečanja”, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj
ter promocijo Občine Radlje ob Dravi v času občinskega praznika
Občine Radlje ob Dravi, sprejetega dne 20. 5. 2020, Javni zavod ŠKTM
Radlje ob Dravi izdaja naslednjo

Občina Radlje ob Dravi

Javno povabilo za sofinanciranje občinskih prireditev »Radeljska
srečanja 2021«,
ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo
Občine Radlje ob Dravi v času občinskega praznika Občine Radlje ob
Dravi.

Župan Občine Radlje ob Dravi je na podlagi sprejetega Proračuna
Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 sprejel sklep o sofinanciranju
poletne šole v naravi v Čatežu. Šole v naravi se je po pridobitvi
seznama s strani Osnovne šole Radlje ob Dravi udeležilo 65 učencev
Osnovne šole Radlje ob Dravi. Vsem staršem je bil posredovan dopis
z izjavo, ki je vključevala dovoljenje staršev za pridobivanje podatkov
iz uradnih evidenc Centra za socialno delo. Iz sklepa župana izhaja,
da se pri določanju višine prispevka občine upošteva socialno stanje
družine. Center za socialno delo Koroška, Enota Radlje ob Dravi nam je
za osebe, ki so podale pisno izjavo, posredoval podatke o prejemanju
denarne socialne pomoči in otroškega dodatka. Družine, ki prejemajo
denarno socialno pomoč oz. imajo nizek cenzus za dodeljevanje
otroškega dodatka, so upravičene do plačila celotnega zneska šole v
naravi, to je 128,63 EUR (takšnih družin je 19).

Vlogo za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom: Javni poziv za
»Radeljska srečanja 2021«, do ponedeljka, 2. 8. 2021.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani JZ ŠKTM, pod
zavihkom »Novice«.

ŠOLA V NARAVI

Za vsa vprašanja smo vam dosegljivi na telefonski številki 040 852 287,
Dominika Karlatec, dipl. vzg., področni svetovalec za turizem.
JZ ŠKTM 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.

TRADICIONALNI – ŽE 26. POHOD V POČASTITEV
DNEVA DRŽAVNOSTI

Razstava je na ogled v Muzeju Radlje do konca avgusta letošnjega leta,
nato pa se bo do konca tega leta selila po vseh petih enotah Knjižnice
Radlje ob Dravi. Sledilo je družabno srečanje in zasluženo okrepčilo.

Upoštevajoč ugodne epidemiološke razmere je Območno združenje
slovenskih častnikov občin Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju,
Radlje ob Dravi in Vuzenica ter Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo Zgornje Dravske doline letos 25. junija organiziralo
tradicionalni – že 26. pohod v počastitev Dneva državnosti. V lanskem
letu pohod ni bil mogoč zaradi neugodnih razmer, ki jih je povzročil
covid 19. Tokrat je bil pohod s slovesnostjo v Občini Ribnica na Pohorju,
vsako leto je v drugi občini.
Številne zbrane pohodnike sta na startnem mestu nagovorila sekretar
OZ slovenskih častnikov občin UE Radlje ob Dravi Mirko Verčkovnik,
ki je opravil tudi vse administrativne zadeve in poskrbel za preskrbo
in podpredsednik OZ veteranov vojne za Slovenijo Zgornje Dravske
doline Franc Glazer, ki je pripravil traso in vsebino pohoda in pohod
tudi vodil. Pričel se je na parkirišču ob smučišču, kjer je bil tudi cilj.
Na pohodu v dolžini dobrih šest kilometrov so bile tri delovne točke.
Na prvi delovni točki, ki je bila v središču vasi Ribnica na Pohorju je
podžupan Občine Ribnice na Pohorju Slavko Klančnik predstavil
številne uspešne aktivnosti v Ribnici na Pohorju proti okupatorju
med NOB. Naj omenimo le prvo, ki se je zgodila že v noči na 11.
avgust 1941, ko je prva partizanska četa na Pohorju, ustanovljena
pri Urbančevi lovski koči v Lehnu na Pohorju 30.7.1941, uspešno
napadla okupatorjevo orožniško postajo v Ribnici na Pohorju. Padla
sta poveljnik postaje in takratni nemški ribniški župan, četa pa ni imela
izgub. Akcija je imela velik moralni in politični pomen. Na drugi delovni
točki pri kmetiji Miklavc – Feferle je podžupan Slavko Klančnik povedal
nekaj zanimivih podatkov o ljudskih pesnikih rojenih na tej domačiji.
Na tretji delovni točki, na turistični kmetiji Tete Lene, je Urška Šantl
Urh spregovorila o zgodovini in ponudbi te kmetije in o kmetijstvu na
Ribniškem območju.
Po prihodu pohodnikov na cilj je bila slovesnost v počastitev Dneva
državnosti. Tu je predsednik Območnega združenja slovenskih
častnikov občin Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi
in Vuzenica mag. Jože Marhl, po odigrani državni himni pozdravil
prisotne, med njimi podžupana Občine Ribnica na Pohorju Slavka
Klančnika, župana Občine Radlje ob Dravi mag. Alana Bukovnika,
predstavnike OZ veteranov vojne za Slovenijo Ruše, dolgoletnega
zdravnika v Podvelki in Ribnici na Pohorju Ivana Kralja, dr. med. in se
zahvalil vsem za udeležbo in pomoč pri pripravi in izvedbi pohoda in
slovesnosti.
Sledil je slavnostni govor podžupana Slavka Klančnika. V njem je
predstavil Občino Ribnico na Pohorju, poudarek pa je bil na Dnevu
državnosti in 30 letnici samostojne Slovenije. Kulturni program
je pripravil in izvedel svetovni prvak v tekmovanju z diatonično
harmoniko domačin Anže Kreuh, za ozvočenje je poskrbel pripadnik
Slovenske vojske Zdravko Uran.
Ob tej priložnosti so si pohodniki in udeleženci slovesnosti
na prireditvenem prostoru ogledali tudi razstavo z naslovom
Osamosvojitvena vojna v nekdanji Občini Radlje ob Dravi. Bogato
zgodovinsko gradivo so skupaj pripravili Policijsko veteransko društvo
SEVER za Koroško, OZVVS Zgornje Dravske doline, Koroški pokrajinski
muzej, Muzej Radlje ob Dravi in Knjižnica Radlje ob Dravi zbral.

foto: Jože Marhl
Začetek pohoda

OZ ZSČ občin
UE Radlje ob Dravi
Mag. Jože Marhl
predsednik

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 30.
7. 2021–12. 7. 2021
DATUM

URA

AKTIVNOST

9.00

Poletje na rolki (pred Vodnim parkom Radlje ob Dravi)

10.00

Klepet ob Kavi

po 16. uri

Družabne aktivnosti

18.000

Igranje družabnih iger in namiznega tenisa

po 20. uri

Križanje mnenj

Sobota,

po 15. uri

Družabni vikend

31. 7. 2021

po 18. uri

Kuhamo z mladimi

Petek,
30. 7. 2021

Nedelja,

po 15.uri

Družabni vikend

Ponedeljek,

9:30

Berem, torej mislim

2. 8. 2021

po 16:00 uri

Družabne aktivnosti

Torek,

10.00

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi

3. 8. 2021

po 13. uri

Družabne aktivnosti

9.00

Kuharska delavnica

po 16. uri

Družabne aktivnosti

18.00

Ustvarjalna delavnica

9.00

Individualna pomoč za uporabo telefona in

1. 8. 2021

Sreda,
4. 8. 2021

Četrtek,
5. 8. 2021

računalnika
po 16. uri

Družabne aktivnosti

10.00

Klepet ob Kavi

Petek,

po 16. uri

Družabne aktivnosti

6. 8. 2021

18.000

Igranje družabnih iger in namiznega tenisa

po 20. uri

Križanje mnenj

Sobota,

ob 15. uri

Družabni vikend

7. 8. 2021

ob 18. uri

Kuhamo z mladimi

ob 15. uri

Družabni vikend

ob 9.30

Berem, torej mislim

ob 16. uri

Družabne aktivnosti

ob 10.00

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi

ob 13. uri

Družabne aktivnosti

ob 9.00

Kuharska delavnica

ob 16. uri

Družabne aktivnosti

ob 18.00

Ustvarjalna delavnica

ob 18.30

Joga smeha

ob 9.00

Individualna pomoč za uporabo telefona in

Nedelja,
8. 8. 2021
Ponedeljek, 9. 8. 2021
Torek, 10. 8. 2021

Sreda, 11. 8. 2021

Četrtek, 12. 8. 2021

računalnika
ob 16. uri

Družabne aktivnosti

