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OBVESTILO GLEDE OBJAVE JAVNEGA RAZPISA ZA VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ČE Od 1. 3. do 12. 3. 2021 bo potekal VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO
Spoštovane občanke in občani!
Obveščamo vas, da je Občina Radlje ob Dravi objavila javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo na razpolago v
letu 2021 in v prihodnjih letih do novega javnega razpisa.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem, morajo v času razpisa (od 1. 3. 2021 do 1. 4.
2021) izpolniti vlogo, ki jo lahko dvignejo v sprejemni pisarni
občine, III. nadstropje, sprejemna pisarna ali pridobijo na spletni
strani občine na naslovu: www.obcina-radlje.si.
Občina Radlje ob Dravi

PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA MALO DRUGAČE

Kot smo že objavili, letos zaradi ukrepov za omejitev širjenja
koronavirusa proslave ob dnevu žena žal ne bo.
Vendar smo se kljub temu odločili, da mame, žene, punce, dekleta
... obdarimo, vendar na malo drugačen način.
Skupaj s Krajevnimi skupnostmi Radlje ob Dravi, Vuhred in Sv. Anton
na Pohorju smo sprejeli odločitev, da bomo nežnejšemu spolu v
ponedeljek, 8. marca, podelili rože, in sicer na naslednji način:
•
•
•

Predstavniki KS Radlje ob Dravi bodo v centru Radelj ob Dravi
od 11. do 13. ure in pred OŠ Radlje ob Dravi, od 13.15 do 15.
ure
Predstavniki KS Vuhred bodo pred OŠ Vuhred, od 13. do 15.
ure;
Predstavniki KS Sv. Anton na Pohorju bodo rože razdelili po
domovih.

V Krajevni skupnosti Remšnik so se odločili, da se zaradi trenutnega
poslabšanja epidemiološke slike v kraju ne bo izvedlo delitev rož.
Lep Dan žena vam želi:
Občina Radlje ob Dravi

LETO 2021/2022. Izpolnjene obrazce »VPIS OTROKA V VRTEC«
sprejemamo po pošti ali osebno v vrtcu v vseh enotah in sicer v
dopoldanskem času (7.30 – 13.00), v primeru dodatnih vprašanj, pa
prosim pokličite na tel. številko: 02 88 79 579 in se bomo dogovorili
za termin, saj moramo zadostiti vsem higienskim navodilom.
Obrazec najdete na naši spletni strani http://vrtec.osradlje.si/ ali
osebno v enoti vrtca Radlje ob Dravi (pisarna pomočnice ravnatelja
za vrtec), v enoti vrtca Vuhred pri strokovni delavki vrtca Lilijani
Dapčević – igralnica 11 in v enoti Remšnik pri strokovni delavki
Petri Renat.
DODATNA POJASNILA: V primeru, da imate v zvezi z vpisom
še kakšna dodatna vprašanja, lahko pokličete Špelo Rus na tel.
številko: 02 88 79 579 ali po e-pošti: spela.rus@osradlje.si .

OŠ Radlje ob Dravi

PODELITEV NAJVIŠJIH PRIZNANJ S PODROČJA
CIVILNE ZAŠČITE
V Sloveniji in drugod po svetu 1. marec obeležujemo kot svetovni
dan Civilne zaščite (CZ). Namen dneva Civilne zaščite je krepiti
zavest javnosti o izpostavljenosti naravnim in drugim nesrečam
ter o učinkoviti samozaščiti. Na ta dan se spomnimo na vlogo,
ki jo ima civilna zaščita pri varstvu pred nesrečami, in na pomen
mednarodnega sodelovanja za zaščito človeka in njegovega okolja.
Hkrati se ob dnevu civilne zaščite simbolično zahvalijo vsem, ki
sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.
Tako je ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite na Ministrstvu za
obrambo potekala slovesnost, na kateri so ob upoštevanju
ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s covidom-19 podelili
najvišja priznanja s področja Civilne zaščite. Slovesnosti se je
udeležil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in minister
za obrambo mag. Matej Tonin. Plakete in kipec Civilne zaščite sta
podelila poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, Srečko Šestan
in generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje, Darko But.
Plaketo Civilne zaščite se podeljuje za življenjsko delo, posebne
zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali,
premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih
in drugih nesrečah.
Ponosni smo, da je plaketo Civilne zaščite prejel poveljnik Civilne
zaščite Občine Radlje ob Dravi Bogdan Ladinik.
Delo poveljnika se odlikuje s predanostjo in požrtvovalnostjo,
zato se Bogdanu Ladiniku iskreno zahvaljujemo za vso pomoč in
podporo ter za odlično sodelovanje. Iskrene čestitke ob prejemu
plakete.
Občina Radlje ob Dravi
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POSEG DREVES V PARKU ČE
Listna ovelost je bila razlog za množično odmiranje dreves Jesena
tudi v našem parku ob dvorcu. V mesecu februarju smo izvedli
sečnjo dreves Jesena. Po odstranitvi dreves nas čaka nadomestna
zasaditev novih dreves. V osrednjem delu parka bomo jesene
nadomestili ob prostoru za poroke z Lipo in v drugem delu s
Sekvojo.Verjamemo, da po prihodu pomladi in zasaditvi novih
dreves in cvetlic park spet zasije v vsej njegovi lepoti.
Občina Radlje ob Dravi

PROJEKT »NAŠA DRAVA«

Operacija »Naša Drava« je projekt sodelovanja desetih Lokalnih
akcijskih skupin z območja reke Drave, ki imajo pod svojim okriljem
vključene še člane znotraj LAS-a. Projekt se izvaja na območju LAS
MDD (na območju občin: Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob
Dravi, Podvelka). V okviru aktivnosti bodo predstavljene možnosti
za rekreacijo na in ob strugi reke, organiziralo se bo izobraževanje
za varno plovbo in odnos do narave, prav tako bodo izpostavljen
vsebine, kot so izpiranje zlata, splavarjenje, glažutarstvo,
gospodarstvo, zgodovina čolnarjenja in pravic uporabe, rabe in
prehoda čez reko Dravo ter podobne, v večini primerov že zamrle
aktivnosti na in ob strugi reke. Eden od namenov skupne operacije
je mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih
uspešnih partnerstev, izmenjave znanj implementacije le teh na
druga območja, ogledov dobrih praks, team buldinga partnerstva
in vzpostavitev skupnega športno naravovarstvenega programa,
ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Za
potrebe odličnega raznolikega športno - rekreacijskega produkta
je potrebno na slovenski strani zagotoviti osnovno urbano
infrastrukturo. V začetku meseca julija 2020 smo prejeli odločbo
in tako bo Občina Radlje ob Dravi s partnerji v projektu uspešno
pridobila 92.002,97 eurov. V Občini Radlje ob Dravi se bo postavila
urbana oprema na lokaciji Zgornja Vižinga pri Vodnem parku Radlje.
Trenutno je projekt v postopku javnega naročanja kolesa, strehe
postajališča »DravaBike« ter informacijske table »DravaBike«.
Projekt bo zaključen do 30. 6. 2021.
Občina Radlje ob Dravi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ
V VRTCIH IN OSNOVNEM ŠOLSTVU V REPUBLIKI
SLOVENIJI
V zadnjih letih v občini Radlje ob Dravi opažamo trend, da se v vrtec
vključuje vedno več otrok prve starostne skupine. Iz tega razloga se
v vrtcu soočajo s prostorsko stisko, ki jo utrpijo otroci, ki so vpisani
v vrtec in otroci, ki zaradi prezasedenosti sploh ne dobijo mesta v
njem. Občina Radlje ob Dravi je zato pristopila k projektu »Prizidek
k vrtcu Radlje ob Dravi«. Izvedba projekta bo zagotovila več
prostora, kar pomeni več vpisanih otrok in manj otrok na čakalni
listi za vpis. Dolgoročni cilj je razširiti javno vzgojno izobraževalno
infrastrukturo, ki bo nudila možnost za vpis otrok v vrtec vsem
staršem, ki povprašujejo po teh javnih vzgojno izobraževalnih
storitvah, predvsem za zagotavljanje enakih možnosti in socialne
vključenosti. S projektom bomo zagotovili 3 igralnice z garderobami
in sanitarijami ter komunikacijske vezi (hodniki). V načrtu je bilo,
da projekt v letu 2020 kandidira za sofinanciranje na razpisu
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Postopek izvedbe
razpisa je bil zaradi vladnih ukrepov proti novemu koronavirusu
in napovedi spremembe proračuna začasno ustavljen, v mesecu
februarju 2021 pa ponovno odprt. Občina Radlje ob Dravi je vlogo
na objavljen razpis oddala, sedaj se čaka na pregled in odločitev
s strani Ministrstva. V primeru, da bomo uspešni na razpisu,
pričakujemo sofinanciranje s strani ministrstva v višini 511.400 €.
Celotna vrednost projekta je ocenjena na 914.287 € .

Občina Radlje ob Dravi

