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ZBORI OBČANOV V LETU 2020
Obveščamo vas, da na podlagi Odloka o začasni delni
omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja
ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list
RS, št. 155/20 in 159/20), ZBOROV OBČANOV letos ne bomo
izvajali.
Ker so mi vaše pobude, mnenja, ideje, vprašanja zelo
pomembni, smo na spletni strani občine http://www.radlje.
si/pobude-in-vprasanja pripravili »zavihek« POBUDE IN
VPRAŠANJA.
S svojimi pobudami lahko občani pomagate pri urejanju
občine, sodelujete pri oblikovanju občine in prispevate k
dvigu kakovosti življenja v občini oz. v kraju.
Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK

HIGIENSKI ROBČKI IN KRPE ZA
RAZKUŽEVANJE NE SODIJO V STRANIŠČNO
ŠKOLJKO
Spoštovani uporabniki kanalizacijskega sistema!
Zaradi epidemije COVID-19 se je močno povečala poraba
robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno
uporabo, kar je žal opaziti tudi v kanalizacijskih sistemih in na
čistilnih napravah. Uporabnike opozarjamo, da vlažni robčki
in drugi higienski proizvodi nikakor ne sodijo v straniščno
školjko, temveč med mešane komunalne odpadke, saj ti v
kanalizacijskih sistemih povzročijo zamašitve in možnost
izpada delovanja naprav ter povzročajo dodatne stroške in
obremenitve zaposlenih v komunalnem gospodarstvu.
Prosimo in vas pozivamo, da poziv dosledno upoštevate.
JKP Radlje ob Dravi d.o.o.

»KORONA« NAM JE VSEM DODOBRA
SPREMENILA ŽIVLJENJE IN NAČIN
OBNAŠANJA. VSE JE OBRNILO NA GLAVO.
Drugi val te zahrbtne bolezni je še hujši od prvega.

Drage občanke, dragi občani!
Zahvaljujoč vam in vašemu upoštevanju vseh ukrepov, ki jih
predpisuje Vlada RS in strokovne institucije, imamo v naši
občini v primerjavi s slovenskim povprečjem relativno malo
okužb. Če bomo vztrajali, in vztrajali bomo, smo prepričani,
da se bo kmalu pojavila luč na koncu tunela, in takrat se bo
življenje lahko utirilo v normalne tokove.
Občina Radlje ob Dravi je na prošnjo Doma Hmelina, preko
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi pozvala skupino prostovoljcev za
izvajanje prostovoljnega dela v Domu Hmelina.
V trenutni situaciji pa vas ponovno naprošamo, če želite, in
če ste pripravljeni pomagati, kot prostovoljka/prostovoljec,
pokličite na številko 88 70 372 (Dom starejših Hmelina), ali
na številko 030 304 624 (JZ ŠKTM Radlje ob Dravi). Ostareli,
osamljeni, bolani ali nepokretni občani nas tokrat resnično
potrebujejo.
Hvala vam, da vztrajate in da se držite ukrepov, le na tak
način bomo premagali zahrbtni COVID 19.
Ostanite zdravi in vztrajajte, za nas in za naše najdražje gre.
Štab CZ Občine Radlje ob Dravi
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SOGLASJE K PREDLOGU SPREMEMBE
SISTEMIZACIJE IN ORGANIZACIJE V VRTCU
RADLJE OB DRAVI ZA ŠOLSKO LETO
2020/2021
Osnovna šola Radlje ob Dravi je Občini Radlje ob Dravi
posredovala predlog spremembe sistemizacije in
organizacije v vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2020/2021.
Predlog spremembe je bil pripravljen skladno s sprejetim
Sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z
dne 27. 10. 2020 o nujnih ukrepih na področju kadrovske
problematik, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojnoizobraževalnih zavodov.
Skladno s 108. členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja sistemizacijo v vrtcih sprejme
ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Predlagana sprememba sistemizacije in organizacije v vrtcu
se za obdobje najdlje do uveljavitve sprememb pravilnikov,
ki urejajo to področje oziroma najdlje do zaključka šolskega
leta 2020/2021, povečuje za 0,20 delovnega mesta za
vzdrževalca računalniške opreme VII/1.
Predlagana sprememba temelji na podlagi števila oddelkov
v vrtcu.
Soglasje k predlogu spremembe sistemizacije ima finančne
učinke na proračun, saj sredstva za financiranje zagotavlja
občina ustanoviteljica vrtca, če izda soglasje k sistemizaciji
tega delovnega mesta.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 6. dopisni seji
z dne 13. 11. 2020 podal soglasje k predlogu spremembe
sistemizacije in organizacije v Vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko
leto 2020/2021.

SEZNAM PREJEMNIKOV SREDSTEV
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov
drugih društev in organizacij v Občini Radlje ob Dravi (MUV,
št. 20/07, 5/2008 in 8/13) je Občina Radlje ob Dravi 29.
5. 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov
RAZNIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ za leto 2020.
Seznam prejemnikov sredstev
NAZIV DRUŠTVA
Kinološko društvo za reševalne pse - REPS

Dodeljena sredstva
428,30

Medobčinsko društvo brigadirjev

5,70

Avto moto društvo Radlje ob Dravi

175,90

Društvo prijateljev mladine Radlje

1.375,50

Območna organizacija DIS 1941-1945 občin
Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na
Pohorju, Vuzenica
Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Zg. Dravske doline
Društvo upokojencev Remšnik

397,10
1.123,10
283,61

Društvo upokojencev Radlje ob Dravi

2.850,20

Združenje borcev za vrednote NOB Radlje
ob Dravi

1.006,80

Društvo strelcev z možnarji

510,50

Združenje šoferjev in avtomehanikov
Podvelka

127,70

Območno združenje slovenskih častnikov
občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi,
Ribnica na Pohorju in Vuzenica

1.327,30

SKUPAJ PLANIRANA SREDSTVA ZA
LETO 2020:

9.611,71

Občina Radlje ob Dravi

PRODAJA ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO
STANOVANJSKIH SKUPNOSTI
Ko smo pred leti načrtovali obnovo Sokolskega doma in nove
vsebine z Varstveno delovnim centrom smo ob Sokolskem
domu rezervirali tudi zemljišče za gradnjo stanovanjskih
skupnosti za uporabnike Varstveno delovnega centra v
Radljah ob Dravi. V finančni perspektivi 2014-2020 je
Ministrstvo za delo predvidelo proces deinstitucionalizacije
obstoječih CUDV v državi in s pomočjo EU sredstev želi
zgraditi stanovanjske skupnosti v lokalnih skupnosti. V teh
dneh smo se razveselili sporočila CUDV Črna na Koroškem, v
katerem nas seznanjajo o sklepu Vlade Republike Slovenije,
da bo na lokacijah po Koroški (tudi v Radljah ob Dravi)
odkupila zemljišča za gradnjo stanovanjskih skupnosti in s
tem omogočila CUDV Črna gradnjo stanovanjske skupnosti
v Radljah ob Dravi.
Največ bo to pomenilo uporabnikom VDC v Radljah ob Dravi,
saj bodo lahko delali in bivali v enem kraju in se ne bodo
rabili vsak dan voziti daleč v službo in nazaj domov.
Občina Radlje ob Dravi

SEZNAM PREJEMNIKOV SREDSTEV
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje
ob Dravi za leto 2020*
Ukrep 3 – Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja
podeželja
Društvo Ajda Koroška
Čebelarsko društvo Radlje

550,00
950,00

Društvo kmetic Dravska dolina

3.000,00

Sadjarsko društvo Bobovec

1.300,00

Strojni krožek Drava

2.034,00

*Opomba: Prejemnik ni upravičen do izplačila odobrenih sredstev v
celoti, v kolikor ne izvede aktivnosti v celoti.
Občina Radlje ob Dravi

