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SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI!
Občina Radlje ob Dravi v tem mesecu praznuje svoj praznik. Tudi letos
se, zaradi trenutnih razmer v državi, žal ne bomo mogli srečati na
prireditvah ob praznovanju praznika.
Pa vendar smo v letu, ki je za nami, uspešno zaključili številne projekte,
pred nami pa so že novi podvigi in izzivi.
V prihodnje si želim, da še naprej krojimo skupna prizadevanja za
boljšo občino Radlje ob Dravi, da ostanemo skupnost sodelovanja,
strpnosti in dobrih ter prijaznih ljudi.
Dovolite mi, da vam iskreno čestitam ob prazniku naše občine, za
katero se bomo še naprej trudili, da bo v ponos sleherni občanki in
slehernemu občanu.

ČEBELA BERE MED
Tudi med počitnicami se je v Knjižnici Radlje ob Dravi dogajalo marsikaj
zanimivega. Poleg počitniške bralne akcije Počitalci=Počitniški bralci
se je v okviru projekta Čebela bere med, oblikoval nov čebelji kotiček,
ki ga obiskovalci že pridno uporabljajo. Nov kotiček bo namenjen
predšolskim otrokom in otrokom prvih razredov osnovne šole.
Potekale bodo raznolike zanimive in izobraževalne dejavnosti: igre ob
knjigah, pravljične ure in ustvarjalne delavnice.
V njem bodo najmlajši obiskovalci našli knjige o čebelah in slikanico
Čebela bere med, sestavljanke, igro čebelji križci in krožci in druge
namizne igre. Predvidoma v začetku oktobra načrtujejo v radeljski
knjižnici odprtje čitalnice Berem zlahka, takrat bo v uporabo predana
nova računalniška in optična oprema. Knjižnica bo pridobila dodatne
police za knjižno gradivo, česar se veselijo tako knjižničarke kot
obiskovalci.
Občina Radlje ob Dravi

Župan Občine Radlje ob Dravi,
mag. Alan Bukovnik

»RADELJSKA SREČANJA 2021«

JAVNO DOSTOPNO STRANIŠČE

SPOŠTOVANI.
Trenutne epidemiološke razmere in zaostrovanje sprejetih ukrepov
za zajezitev in preprečevanje okužb z virusom COVID – 19, so nam
preprečile, da bi praznik Občine Radlje ob Dravi, ki ga tradicionalno
praznujemo v mesecu septembru v sklopu prireditev »Radeljska
srečanja 2021«, skupaj z vami izvedli kot nekoč.
Želeli smo si tradicionalnih »Radeljskih srečanj«, tistih po vsebini in
obsegu, ki so nas ponesle daleč preko občinskih meja.
JZ ŠKTM, kot organizator »Radeljskih srečanj« obvešča občanke in
občane, da v duhu družbene odgovornosti ter v skladu s priporočili
stroke glede ukrepov za zajezitev širjenja epidemije Covid-19,
ODPOVEDUJE vse prireditve, načrtovane ob občinskem prazniku.
Vsem, ki ste se odzvali Javnemu povabilu se iskreno zahvaljujemo
za pripravljenost na sodelovanje, saj ste pokazali pripadnost lokalni
skupnosti. Žal smo bili, zaradi varnosti vseh nas, v skrbi za zajezitev
in omejitev z virusom COVID-19, vse prijavljene dogodke primorani
odpovedati.
Iskreno upamo, da bo to zadnja tovrstna odpoved ter, da bo tudi na
ta način širjenje okužb omejeno. Vsi si želimo, da se življenje čim prej
normalizira, in da bomo lahko prihodnje leto praznovali brez tovrstnih
ukrepov.
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
Direktor
Damjan Cvetko, prof.

Na podlagi pobud občank in občanov smo znova omogočili javno
dostopno stranišče na pokopališču v Radljah ob Dravi. V preteklosti
smo bili prisiljeni, da smo ga zaradi vandalizma in neupoštevanja
čistoče in reda, morali zapreti. Javno podjetje Kanalizacija in čistilna
naprava Radlje ob Dravi je v teh mesecih stranišče obnovilo in uredilo.
Spoštovani obiskovalci oz. uporabniki, prosimo vas k odgovornemu
ravnanju, da upoštevate red in čistočo.
Zavedajmo se, da je čistoča odraz nas samih, zato poskrbimo, da bo
odsevala naš odgovoren odnos do skupnosti in okolja.
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.

OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA UČNA DELAVNICA
UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Centri za socialno delo letne pravice iz javnih sredstev podaljšujemo
po uradni DOLŽNOSTI, zato vsem tistim, ki že imate priznane pravice
iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo
vrtca), NI POTREBNO ODDAJATI NOVIH VLOG.
KDAJ VLOŽITE NOVO VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH
SREDSTEV?
•
•
•

ČE PRVIČ ZAPROŠATE ZA PRAVICO DO OTROŠKEGA DODATKA,
DRŽAVNE ŠTIPENDIJE IN ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA
ČE VAM JE BILA PRAVICA NA PODLAGI DOSEDANJE VLOGE
ZAVRNJENA
ZA PRAVICO DO DRŽAVNE ŠTIPENDIJE TUDI:
1.
2.

a) PRI PREHODU NA POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
(PTI)
b) IZ PRVE NA DRUGO STOPNJO ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

saj gre v obeh navedenih primerih (pod a in b) za novo vlogo in ne
nadaljnje prejemanje državne štipendije.
KDAJ SPOROČITE SPREMEMBE?
VSAKO SPREMEMBO, kot je npr. zaposlitev, izguba službe, razveze,
razpadi zunajzakonske skupnosti, KAR VPLIVA NA UPRAVIČENOST
DO PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV, NJENO VIŠINO ALI OBDOBJE
PREJEMANJA, MORATE UPRAVIČENCI CENTRU ZA SOCIALNO DELO
SPOROČITI.
SPREMEMBA SE SPOROČI NA POSEBNEM OBRAZCU ZA SPOROČANJE
SPREMEMB;
Povezava na obrazec: https://www.csd-slovenije.si/obrazci/
Spremembe sporočite če imate priznane pravice iz javnih sredstev
(otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in državna štipendija)
V ROKU 8 DNI PO NASTANKU SPREMEMBE.

Policijska postaja Radlje ob Dravi je v četrtek 2.9.2021 na pobudo
Društva upokojencev Radlje ob Dravi, izvedla učno delavnico za člane
upokojencev Radlje ob Dravi, ki je bila izvedena pod sloganom
«Pridi, poslušaj, sprašuj in se uči ! Prometna varnost ni samoumevna !

Pomočnik komandirja PP Radlje ob Dravi, Miroslav Črešnik je
udeležencem predstavil novosti v cestnem prometu (zavijanje v
desno ob nameščeni puščici na semaforju ob rdeči luči, novosti glede
udeležbe lahki motornih vozil, invalidskih vozičkih, območje skupnega
prometnega prostora). Na željo udeležencev je predstavil pravila
vožnje v krožnih križiščih, pravila prednosti, določbe glede zamenjave
vozniških dovoljenj.
Udeležencem so bila predstavljena pravila glede prevoza otrok v šolo,
dolžnosti voznikov, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti šolskih
otrok. Poudarek je bil tudi na udeležbi pešcev v cestnem prometu.
PP Radlje ob Dravi je učno delavnico, ki je bila izvedena skupaj s Svetom
za preventivo Občine Radlje ob Dravi, izkoristila za predstavitev dela
vodje policijskega okoliša Tomaža Hartmana, ki je v drugem delu
udeležencem prestavil svojo vlogo, opozoril na nekatera kazniva
dejanja, kjer so lahko oškodovanci starejši (dvigovanje denarja na
bankomatih, samozaščitno ravnanje doma, v trgovinah….).
PP Radlje ob Dravi je učno delavnico izvedla ob upoštevanju priporočil
NIJZ z namenom izboljšanja prometne varnosti v lokalni skupnosti ter
boljšemu poznavanju in predstavitvi vodje policijskega okoliša.
Policijska postaja Radlje ob Dravi, Miroslav Črešnik

KJE DOBITE VLOGE, OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB?
VSE VLOGE SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, KUPIJO PA SE LAHKO
TUDI V KNJIGARNAH IN PAPIRNICAH, LAHKO PA JIH VLAGATELJI
DOBITE TUDI NA POSAMEZNIH ENOTAH CENTROV ZA SOCIALNO
DELO.
Povezave na vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
(uveljavljate otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državno
štipendijo-starši za svoje otroke)
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI 10.
9. 2021 – 16. 9. 2021
DATUM

Povezava na vlogo, za državno štipendijo, ki jo vloži dijak/študent
sam: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/
stipendije/drzavna-stipendija.html

Petek, 10. 9. 2021

ŠOLSKA PREHRANA (malica, kosilo)

Sobota, 11. 9. 2021

VSEM TISTIM DRUŽINAM, KI IMAJO PRIZNANO PRAVICO DO
OTROŠKEGA DODATKA ALI DRŽAVNE ŠTIPENDIJE NI POTREBNO
ODDAJATI POSEBNIH VLOG ZA SUBVENCIJO MALICE, KOSILA.
IZ ODLOČBE O OTROŠKEM DODATKU ALI DRŽAVNI ŠTIPENDIJI
JE RAZVIDNO, ALI JE OTROKOM PRIZNANA PRAVICA DO
SUBVENCIONIRANE PREHRANE.
ODDAJA VLOGE NA CENTER ZA SOCIALNO DELO
VLOGE LAHKO VLAGATELJI POŠLJETE:
•
preko NAVADNE POŠTE NA NASLOV: CSD Koroška, Služba
ZUPJS, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem
•
JIH ODDATE ELEKTRONSKO
•
JIH ODDATE OSEBNO NA POSAMEZNIH ENOTAH CSD
KOROŠKA

ZARADI LAŽJE ORGANIZACIJE DELA PRIPOROČAMO, DA VLOŽITE
VLOGE V PRVI POLOVICI MESECA in na vlogi pripišete kontaktne
podatke (telefonska številka, elektronski naslov)
Center za socialno delo Koroška

URA

AKTIVNOST

10:00

Klepet ob Kavi

po 13. uri

Družabne aktivnosti

po 18. uri

Križanje mnenj

po 15. uri
16:00 – 18:30

Družabni vikend
Delavnica. IZDELAJ SI CAJON (obvezne prijave na tel.
Št. 030 304 624)

po 18. uri

Kuhamo z mladimi

Nedelja, 12. 9. 2021

po 15.uri

Družabni vikend

Ponedeljek,
13. 9. 2021

9:30

Berem, torej mislim

po 13. uri

Družabne aktivnosti

10.00

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi

po 13. uri

Družabne aktivnosti

16:00

Nadaljevalni tečaj nemščine
VODENA MEDITACIJA (prijave na drustvozen@gmail.
com ali 031 332 501 – Justina)

Torek, 14. 9. 2021

18:00

Sreda, 15. 9. 2021

Četrtek, 16. 9. 2021

9:00
po 13. uri
18:00

Kuharska delavnica

9.00

Individualna pomoč za uporabo telefona in računalnika

10:00

Začetni tečaj nemščine

po 13. ur

Družabne aktivnosti

Družabne aktivnosti
Ustvarjalna srečanja

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

