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POVZETEK IZ POROČILA O DELU DNEVNEGA CENTRA RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2020, KI GA IZVAJA
ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
Združenje ŠENT deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja in zaposlovanja v skladu s cilji
delovanja društva. Pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ima status humanitarne organizacije na podlagi
humanitarne dejavnosti, ki jo opravlja pretežno na področju socialnega varstva.
Programi in dejavnosti združenja so namenjeni:
•
•
•
•

psihosocialni rehabilitaciji oseb s težavami v duševnem zdravju in težje zaposljivih oseb,
izboljšanju njihovega socialnega položaja,
ustvarjanju možnosti za njihovo čim bolj kakovostno in samostojno življenje,
krepitvi njihove moči pri skrbi zase.

Program Dnevnega centra Radlje ob Dravi za osebe s težavami v duševnem zdravju predstavlja dopolnitev javne službe socialnega
varstva na področju pomoči za osebe s težavami v duševnem zdravju in njihove svojce. Program se izvaja v urejenem prostoru in je za
uporabnike odprt od 8.00 do 14.00 ure vsak delavnik od ponedeljka do petka, prav tako nekajkrat na teden tudi terensko delo.
Program dnevnega centra je skupaj s programi zaposlitvene rehabilitacije, delovne vključenosti, usposabljanja na delovnem mestu
in stanovanjskih skupin, namenjen psihosocialni rehabilitaciji. Program prevzema organizacijo dnevnih aktivnosti na podlagi ciljev
programa. Osnovni cilj programa je socialno vključevanje ranljive skupine oseb s težavami v duševnem razvoju v vsakdanje življenje
in pomoč pri doseganju čim višje stopnje psihosocialne rehabilitacije – samostojnosti in neodvisnosti oseb s težavami v duševnem
zdravju.
Pri izvajanju programa uporabljajo različne metode dela:
•
•
•
•
•

timsko delo (individualno načrtovanje),
individualno delo,
delo s skupino,
skupnostno delo,
terensko delo.

Program je namenjen vsem ljudem, ne glede na njihov socialni status. Ker imajo status društva, ki deluje v javnem interesu, se lahko v
program vključijo tudi drugi posamezniki.
V letu 2020 je bilo v programu evidentiranih 44 različnih uporabnikov – do 4. 12. 2020 (od tega 27 uporabnikov prihaja iz občine Radlje
ob Dravi).
Program Dnevnega centra Radlje ob Dravi se izvaja na naslovu Mariborska cesta 1, Radlje ob Dravi. Izvaja pa se za območje več občin
– Občina Podvelka, Občina Vuzenica, Občina Muta in Občina Radlje ob Dravi.
Občina Radlje ob Dravi

INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI RADLJE OD DRAVI 2018-2022
NADSTANDARDNO VZDRŽEVANJE TER PRIPRAVA ZA PREPLASTITEV

PRIDOBIVANJE DOKUMENTACIJE
Šifra ceste

Ime ceste

L-odseka (km)

Lokacija investicije

L-odseka investicije
km

846081

Dajčam – Kajžer
(finan. presp. 2021–2027)

1,785

Dajčam – Kajžer

1,2

846661

Čavk – Peruš

5,932

Čavk – Kramljak

1,9

347041

Župank – Ižek

Radlje ob Dravi

0,8

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, 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.

PROTIPRAŠNE ZAŠČITE

V IZVEDBI OZ. ZAKLJUČENE INVESTICIJE
Šifra ceste

Ime ceste

L-odseka (km)

Lokacija investicije

L-odseka investicije km

347141

Anton – Čavk-R3

3,783

Sv. Anton na Pohorju 105a

0,4

347041

Župank – Ižek – Pavli

2,912

Kmetija Ižek

0,10

846661

Čavk – Peruš

5,932

Sv. Anton na Pohorju 110

0,1

347121

Lampreht – Lovska koča

7,404

Sv. Anton na Pohorju 21

0,1

347121

Lampreht – Lovska koča

7,404

Sv. Anton na Pohorju 24

0,1

347121

Lampreht – Lovska koča

7,404

Sv. Anton na Pohorju 40

0,1

347121

Lampreht – Lovska koča

7,404

Sv. Anton na Pohorju 42

0,1

347121

Lampreht – Lovska koča

7,404

Sv. Anton na Pohorju 36

0,1

PRIDOBIVANJE DOKUMENTACIJE
Šifra ceste

Ime ceste

L-odseka (km)

Lokacija investicije

L-odseka investicije km

846081

Dajčman – Kajžer

1,2

Remšnik 78

0,1

846661

Čavk – Peruš

5,932

Sv. Anton na Pohorju 110

0,13

Odcep Uršnik

0,100

Sp. Vižinga 13

0,1

UREJANJE LASTNIŠTVA OZ. NI SOGLASJA LASTNIKOV
Šifra ceste

Ime ceste

846671

G1 – Sušek

L-odseka (km)

Lokacija investicije

L-odseka investicije km

Zg. Kozji Vrh 41

0,1

ŠPORTNI STADION RADLJE OB DRAVI V LETU 2020
Epidemija koronavirusa je močno vplivala tudi na aktivnosti, ki so potekale na Športnem stadionu Radlje ob Dravi. Javni zavod ŠKTM
Radlje ob Dravi je, kot upravljalec objekta, ves čas ravnal v skladu z odloki vlade Republike Slovenije in navodili pristojnih institucij.
Za zagotovitev varnosti vseh uporabnikov smo pripravili Pravila obnašanja in Protokol razkuževanja ter jih prilagajali aktualnim
smernicam in predpisom. Poleg skrbi za varno uporabo objekta smo redno izvajali vzdrževalna in druga dela, med temi bi še posebej
izpostavili sanacijo namakalnega sistema in tekaške steze, zamenjavo sistema kontrole pristopa ter menjavo polovice zunanjih luči
(menjava druge polovice je načrtovana v letošnjem letu). Ker zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa dlje časa ni bilo
mogoče izvajati nogometnih aktivnosti, smo ta čas izkoristili tudi za menjavo 60 m2 poškodovane travnate ruše. V letu 2020 so bile
zaradi epidemije koronavirusa aktivnosti na Športnem stadionu močno okrnjene, zato si želimo, da bi se v letošnjem letu stanje čim
prej izboljšalo in bi aktivnosti potekale v nemotenem obsegu. Vse uporabnike naprošamo, da še naprej dosledno spoštujejo vse
veljavne ukrepe in priporočila. Želimo vam obilo športno-rekreativnih užitkov.
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

OBVESTILO UPORABNIKOM OBČINSKIH IN GOZDNIH CEST
Spoštovani!
Občina Radlje ob Dravi vas obvešča, da zaradi odjuge in razmočenosti cestišč od 9. 2. 2021 do preklica velja na občinskih in gozdnih
cestah prepoved tovornega prometa, ki presega 7,5 t skupne teže. Prepoved bo označena s prometno signalizacijo. Prepoved ne velja
za komunalna in intervencijska vozila, vozila za prevoz mleka in vozila, ki izvajajo redno vzdrževanje cest, za kar bo izdano ustrezno
dovoljenje.
Občina Radlje ob Dravi

VABILO K SODELOVANJU NA LITERARNEM RAZPISU KOROŠKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC:
MOJA ZGODBA: Kako smo nekoč brali
Ob kulturnem prazniku in ob praznovanju 60-letnice bralne značke, ki se je začela na Koroškem, koroške knjižnice razpisujemo literarni
razpis z naslovom MOJA ZGODBA: Kako smo nekoč brali. Literarni razpis traja od ponedeljka, 8. februarja, do torka, 20. aprila
2021. Svoje zgodbe lahko prispevajo tako odrasli kot osnovnošolci in srednješolci, ki k spominjanju na to, kako so brali nekoč,
nagovorijo stare starše ali druge odrasle. Prispevki naj obsegajo do 4500 znakov brez presledkov. Pošljete jih lahko po pošti na
naslov Knjižnica Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi, na elektronski naslov knjiznicardl@r-dr.sik.si ali jih oddate v
svoji knjižnici. Najboljše bomo nagradili in objavili v skupni publikaciji.
Občina Radlje ob Dravi

