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PRIČEL SE JE "VESELI DECEMBER"
Pričel se je mesec december, ' VESELI DECEMBER', ki smo ga v preteklosti
radi imenovali, saj je bil namenjen druženjem s prijatelji, svojci, izmenjavi
daril, zaključkom v podjetjih in nazdravljanju uspešnim poslovnim
rezultatom. V letošnjem decembru bo drugače. COVID 19 je popolnoma
spremenil naša življenja. Upamo in verjamemo, da nam bo skupaj uspelo
preskočiti tudi to veliko oviro in se čimprej vrniti v ustaljene tokove
življenja. V Občini Radlje ob Dravi smo skupaj s Krajevnimi skupnostmi v
preteklosti lepo poskrbeli za novoletno razsvetljavo in tako bo tudi letos.
Žal ne bo slavnostnega prižiga novoletne razsvetljave, ki smo ga skupaj
pripravili z Osnovno šolo Radlje ob Dravi in Glasbeno šolo Radlje ob Dravi,
žal ne bo tudi novoletnega bazarja, ki so ga za vse nas pripravila domača
društva. Vsekakor pa bo s pomočjo Društva prijateljev mladine Radlje ob
Dravi naše najmlajše občane obiskal Dedek Mraz in jim na dom dostavil
darila. Dedek Mraz bo tako kot vsako leto obdaroval tudi vse stanovalce
našega doma za starejše v Radljah in naše občane v domu starejših
v Črnečah. Vsem bodo darila dostavili palčki in snežinke. V mesecu
decembru smo v okviru občine vsako leto pripravili tudi dva družabna
dogodka, in sicer Novoletni sprejem župana, na katerega smo povabili
gospodarstvenike, predstavnike javnega življenja zavodov, javnih podjetij,
predstavnike vseh društev, šol, vrtca... za katerega smo odšteli približno
1300 evrov in Silvestrovanje v centru Radelj za katerega smo odšteli 500
evrov (300 evrov za glasbo in 200 za zakuhano vino, ki so ga za vse skuhali v
Javnem zavodu ŠKTM Radlje). V letošnjem letu zaradi že prej omenjenega
razloga obeh prireditev ne bomo organizirali, zato smo sprejeli odločitev,
da sredstva, ki smo jih v preteklih letih namenili za družabne dogodke
namenimo OSNOVNI ŠOLI Radlje ob Dravi za izboljšanje pogojev za pouk
na daljavo. Na šoli bodo ravnatelj mag. Damjan Osrajnik in sodelavci
sami sprejeli odločitev, kaj v tem trenutku na šoli ali pa učenci najbolj
potrebujejo in bodo za potrebe pouka na daljavo kupili potrebno opremo.

Občina Radlje ob Dravi

SPOŠTOVANE OBČANKE, OBČANI!
Nevarni virus COVIS 19 se še vedno ne umirja. Iz dneva v dan oboleva
veliko število naših sodržavljanov, na žalost zahteva tudi mnoge smrtne
žrtve. Vsled dejstva, da je situacija še vedno neugodna in skrajno resna,
vas prosimo, da še naprej vztrajamo in dosledno upoštevamo vse
predpisane ukrepe, ki jih o nasvetu strokovnjakov – epidemiologov,
predpisuje Vlada RS. Ne gre za politično manipuliranje temveč za nas, za
naše zdravje, za naša življenja. Najlepša hvala vsem, ki se dosledno držite
ukrepov, saj bomo lahko le na ta način vplivali, da se bodo ukrepi pričeli
sproščati in da bodo prihajajoči prazniki lepši in prijaznejši.
Štab Civilne zaščite Občine Radlje ob Dravi

ZAKLJUČEK OBNOVE CERKVENEGA TRGA
Po kvalitetnem pregledu, na katerem so sodelovali predstavniki
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, izvajalec del,
nadzor in predstavniki občine, smo tudi uradno zaključili z obnovo
cerkvenega trga in vzpostavitvijo eksperimentalnega skupnega
prometnega prostora na cerkvenem trgu.
Hvala vsem, ki ste se trudili za uresničitev projekta.

POROČILO AKCIJE ZBIRANJA NEVARNIH
ODPADKOV
S strani Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. smo
prejeli poročilo akcije zbiranja nevarnih odpadkov.
Zbrano je bilo 4.173 kg nevarnih odpadkov. Stroški akcije so bili v
višini 3.352,15 z DDV-jem in so vključeni v osnovno ceno izvajanja
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Veseli smo, da ste se odzvali na akcijo.
Občina Radlje ob Dravi

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
| Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča; info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40
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 OBČANOM GLEDE IZVAJANJE
ZIMSKE SLUŽBE
Občane in občanke Občine Radlje ob Dravi obveščamo, da kot izvajalec
javne službe izvajamo redno vzdrževanje javnih cest, ki so v lasti Občine
Radlje ob Dravi. Med redno vzdrževanje spada tudi izvajanje zimske
službe, zato vas želimo obvestiti o načinu izvajanja le-te.
Zimsko službo izvajamo na podlagi Zakona o cestah in Pravilnika o rednem
vzdrževanju javnih cest. Ta določa tudi zagotavljanje prevoznosti cest,
ceste pa razvršča v prednostne razrede (1. do 7. prednostni razred). To
pomeni, da je za vsako javno cesto določeno, kakšna mora biti prevoznost
ceste ob sneženju ali močnem sneženju. Velja, da je prevoznost
zagotovljena, če »višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda
ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z
uporabo zimske opreme vozil«.
Javne ceste v Občini Radlje ob Dravi so v skladu z omenjenim pravilnikom
razvrščene v 4. in 5. prednostni razred, na podlagi katerih se izvaja zimska
služba. Za ceste, ki spadajo v 4. prednostni razred, je s pravilnikom
določeno, da mora biti prevoznost zagotovljena ob upoštevanju krajevnih
potreb oziroma med 7. in 20. uro, ob sneženju so možni krajši zastoji, ob
močnem sneženju pa so možni zastoji do enega dne.
Za ceste, ki spadajo v 5. prednostni razred, je s pravilnikom določeno, da
se prevoznost zagotavlja z upoštevanjem krajevnih potreb. Ob sneženju
je potrebno zagotoviti prevoznost, možni pa so zastoji do enega dne, ob
močnem sneženju pa so možni večdnevni zastoji. Zimsko službo izvajamo
v skladu z izvedbenim programom in se ustrezno pripravimo in odzivamo
na vremenske razmere. V primeru napovedanega sneženja pričnejo naše
ekipe pravočasno izvajati ustrezne ukrepe (posipavanje, pluženje) in tako
zagotovijo prevoznost cest. Vse javne ceste v Občini Radlje ob Dravi so
očiščene v skladu s predpisi oziroma še prej, kot nam nalaga zakonodaja,
ne gre pa pričakovati, da bodo vse ceste nemudoma splužene. V podjetju
se zelo trudimo, da bi bile omenjene javne ceste splužene kakovostno
in kar se da hitro v dobro vseh občanov in občank, zato vas prosimo za
razumevanje. Za vas smo na voljo na telefonski številki 040 820 512 ali na
elektronski pošti info@jpkic-radlje.si

JP KIČ Radlje, d.o.o.
Anton Potnik
direktor

DU RADLJE OB DRAVI
Druženje in ustvarjanje se je zaradi korone umaknilo iz našega
upokojenskega življenja in življenja nasploh. Virus, ki se je zasejal med
nami je prekinil druženje, ustvarjanje in nas postavil v položaj, ki ga
nismo bili vajeni, zasejal je strah pri starejši populaciji in v vseh ljudeh.
Država nam je predpisala način obnašanja in mi smo populacija, ki se
odrejenega zagotovo držimo pa tudi prav je tako. Zelo malo je potrebno,
da sprejmemo masko, umivanje rok in da vzdržujemo medsedbojno
razdaljo. Vesel sem, kot predsednik našega društva, ko vidim, da se naši
upokojenci držimo odrejenih pravil. Ob srečanju vidim, da vsi nosite
maske in ohranjate pozitiven odnos. Nikomur ni lahko. Mi, ki še hodimo
okoli, si kdaj pa kdaj tudi pomahamo, ko se zamaskirani prepoznamo,
pa čeprav potrebujemo malo več časa, da ugotovimo kdo je za masko.
Trenutek , ko se prepoznamo, na nas vpliva blagodejno in nam na obraz
prileze zamaskirani nasmeh. Vsi smo v tem času v stresu in nam taka
bežna srečanja polepšajo trenutke. Ni nas strah samo zase, ampak tudi za
naše bližnje, prijatelje in znance. Prekinilo se je naše druženje v prostorih
našega doma, zato pa ustvarjamo doma. Skupina rokodelk ohranja
stike preko telefona. V pogovorih se vzpodbujajo in vsaka nekaj počne.
Tudi klekljarice ne puščajo svoji pripomočkov v kotu, ampak jih pridno
uporabljajo. Udeleženke na miselnih delavnicah pa so prešle na splet in
s svojo mentorico nadaljujejo delo in druženje. Slikarji pa smo ostali kar
doma in tam v svojih kotičkih ustvarjamo. Pred nami je advent in pričetek
božično novoletnih praznikov. To je čas upanja in prihod nove svetlobe
v naše življenje. Vsem našim članom in seveda vsem vašim bližnjim ter
vsem želim srečen Božič in zdravja polno Novo leto.
Ostanite zdravi !

Predsednik društva DU Radlje,
Anton Vodušek

Članica FANIKA MATJAŽ
pri šivanju mask za člane DU in prijatelje

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ
Na podlagi 10. člena Pravilnika o štipendiranju izredno nadarjenih
študentov in dijakov (MUV, štev. 16/1996, 23/1997, 25/1997
in 12/2009) Občina Radlje ob Dravi objavlja JAVNI RAZPIS
za dodelitev štipendij Občine Radlje ob Dravi za šolsko leto
2020/2021.
Občina Radlje ob Dravi razpisuje v šolskem letu 2020/2021 eno
(1) štipendijo za nadarjene študente v Občini Radlje ob Dravi, ki
se izobražujejo na javno veljavnih študijskih programih v Republiki
Sloveniji.
Štipendija za nadarjene študente se podeljuje študentom, ki imajo
stalno prebivališče na področju Občine Radlje ob Dravi.
Pri podeljevanju štipendij se upošteva:
• potrebe javnih zavodov in javnih podjetij katerih
ustanoviteljica je Občina Radlje ob Dravi,
• študijski uspeh,
• priporočilo šole oz. priporočilo pedagoga tistega predmeta, v
katerem študentje dosegajo nadpovprečne rezultate.
Pri izbiri kandidatov bodo imeli prednost kandidati vpisani v višji
letnik študija.
Prijave za razpisano štipendijo in zahtevano dokumentacijo
morajo kandidati vložiti v roku 15 dni od objave na naslov: Občina
Radlje ob Dravi, Komisija za štipendiranje, Mariborska 7, 2360
Razpis je objavljen na spletni strani http://www.radlje.si/razpisiin-natecaji/2724/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-obcineradlje-ob-dravi-za-solsko-leto-2020-2021
Zadnji rok prijave je 19. december 2020.
Občina Radlje ob Dravi

