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OBVESTILO O ZAČASNIH UKREPIH OBČINSKE 
UPRAVE OBČINE RADLJE OB DRAVI GLEDE 
PREPREČEVANJA ŠIRJENJA OKUŽBE Z NOVIM 
KORONAVIRUSOM

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBVEŠČA OBČANKE IN 
OBČANE, DA DO NADALJNJEGA VSTOPI V PROSTORE 
OBČINSKE UPRAVE NISO MOŽNI.

OBČINSKA UPRAVA vam je na voljo izključno po telefonu, 
na številki 02 88 79 630, od koder vas bo zaposlena v 
sprejemni pisarni prevezala pristojnemu uradniku ali vam 
posredovala njegovo mobilno telefonsko številko.

Občanom smo na voljo tudi preko elektronske pošte na 
naslovih, ki so sestavljeni iz imena in priimka zaposlenega 
(primer: ime.priimek@radlje.si) ali preko uradnega 
naslova občine obcina.radlje@radlje.si.
Vloge lahko dobite na spletni strani občine http://www.
radlje.si/obrazci ali ob vhodnih vratih v prostore občinske 
uprave v III. nadstropju, kjer je možna tudi oddaja vloge v 
nabiralnik. 

Za vse informacije medijem smo na voljo na naslovu 
obcina.radlje@radlje.si. Delovni čas uprave ostaja za zdaj 
nespremenjen, in sicer v ponedeljek in torek, od 7.00 do 
15.00, v sredo do 17.00, v četrtek in petek do 14.00. 

V želji, da pomagamo pri preprečevanju širjenja okužbe, 
vas vljudno prosimo k odgovornemu ravnanju in skrbi za 
lastno zdravje ter zdravje vseh ob upoštevanju ukrepov, 
ki so jih razglasile pristojne institucije v državi ter lokalnih 
skupnostih.

Župan in poveljnik CZ v občini Radlje ob Dravi ter pristojne 
službe občine so v nenehni navezi in bodo v prihajajočih 
dneh koordinirali aktivnosti posameznih deležnikov ter 
pripravili načrte v skladu s priporočili Vlade RS.

Za razumevanje in sodelovanje pri ukrepih ter skrajno 
resno obravnavo situacije se zahvaljujemo ter pozivamo 
k strpnosti, razumevanju in ozaveščenosti. Le na tak 
način nam bo uspelo zajeziti in omejiti pandemijo, ki jo je 
razglasila tudi Svetovna zdravstvena organizacija.

Občina Radlje ob Dravi

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
Z dnem 16. 3. 2020 je prepovedana uporaba vseh javnih ustanov 
in objektov ter javnih igral in športnih površin v občini Radlje ob 
Dravi, in tistih, ki jih imajo v upravljanju društva in organizacije v 
občini Radlje ob Dravi, hkrati je prepovedano tudi zbiranje na teh 
površinah. Vsi ukrepi so namenjeni izključno vašemu zdravju in 
zdravju vaših najbližjih. PROSIMO UPOŠTEVAJTE JIH!
Ponovno prosimo vse občane k strpnemu in razumnemu ravnanju, 
le na ta način bomo preprečili širjenje tega zahrbtnega virusa v 
naših krajih. Prosimo vas upoštevajte tudi druga navodila, ki jih 
ustrezni organi sporočajo preko medijev. 

Občina Radlje ob Dravi in štab Civilne zaščite Radlje ob Dravi

KLIC ZA POMOČ PRI OSKRBI
Občina Radlje ob Dravi objavlja, v skladu z navodili Uprave za zaščito 
in reševanje Republike Slovenije, kontaktno številko Občine, na katero 
lahko pokličejo ostareli in oboleli občani, ki so v domači oskrbi ali samo-
izolaciji in nimajo možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi artikli, 
kot so hrana in zdravila. 
Na razpolago vam je telefonska številka je 040 483 700.

Za druge informacije v zvezi s širjenjem virusa pa je na voljo državni 
klicni center 080 1404, v primeru suma na okužbo ostanite doma in 
pokličite telefonsko številko Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi 02 
87 70 803, kjer boste dobili vsa potrebna navodila – ne hodite samoi-
niciativno do zdravstvenega doma. 

POZIV ZA POMOČ PRI OSKRBI OSTARELIH IN 
OBOLELIH
Župan Občine Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik in štab Civilne 
zaščite prosita vse mlajše in zdrave občane in občanke, ki so 
pripravljeni pomagati pri oskrbi ostarelih in obolelih, ki nimajo 
svojih sorodnikov, da svojo pripravljenost in plemenitost sporočijo 
na telefonsko številko ŠKTM 030 304 624.

Hkrati prosimo tudi vse tiste, ki bi bili v primeru napredovanja 
obolelosti s koronavirusom pripravljeni zagotavljati varstvo otrok 
na domu tistim, ki morajo v skladu z zakonom delovati na področjih:
• zdravstva,
• policije,
• vojske,
• civilne zaščite,
• razporejeni na delo v gospodarski javni službi.

Svojo pripravljenost pomagati lahko javite na telefonsko številko 
Javnega zavoda ŠKTM 030 304 624.

Zahvaljujemo se za pomoč.

Vsem delodajalcem, ki so ravnali samoiniciativno in že v 
preteklih dveh dneh zaprli svoje poslovalnice in lokale, se iskreno 
zahvaljujemo.

Župan Občine Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik in štab Civilne 
zaščite



 

NUJNO VARSTVO V ČASU ZAPRTJA VRTCEV IN 
ŠOL 
Spoštovani starši in skrbniki,
obveščamo vas, da zbiramo prijave za NUJNO VARSTVO OTROK NA 
DOMU v starosti od 5 do 10 let. Varstvo bodo nudili prostovoljci, ki jih 
bo zbiral in usklajeval naš zavod. Nujno varstvo na domu je namenjeno 
otrokom, katerih starši so dolžni še naprej opravljati svoje delo, torej 
starši, ki so zaposleni na področjih zdravstva, policije, vojske, civilne 
zaščite in gospodarske javne službe. 

Nujnost varstva otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, pri katerem 
so starši zaposleni (pridobijo starši), da opravljajo delo, ki je pomembno 
za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Brez potrdila/izjave 
delodajalca Vam prostovoljca ne bomo dodelili.

Prav tako vam ne bomo dodelili prostovoljca v primeru, da je eden 
od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost 
varstva zaradi nenujnih del …), drugi pa v zgoraj navedenih poklicih.
Prijave zbiramo na telefonski številki 030 304 624, vsak dan med 8. in 
16. uro, v izrednih primerih tudi izven navedenega časa.
Na podlagi prijav vas bomo povezali s prostovoljci, ki bodo na 
razpolago. 

Prosimo vas, da z vso skrbnostjo presodite, ali nujno varstvo zares 
potrebujete ter ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

OBVESTILO KNJIŽNICE RADLJE OB DRAVI
Vse enote Knjižnice Radlje ob Dravi so od petka, 13. marca, do 
nadaljnjega ZAPRTE.

Za podaljševanje rokov izposoje in druge informacije nas pokličite 
od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro na:
02 888 04 03 ali 02 888 04 04 ali 065 552 575 ali nam pišite na 
knjiznicardl@r-dr.sik.si.
Za podaljševanje roka izposoje uporabite splet: Mojo knjižnico in 
mCOBISS.
Za izposojo e-knjig uporabite BIBLOS.
Spremljajte informacije na naši spletni strani: www.knjiznica-radlje.
si in na FB strani.

Ostanite zdravi!

OBVESTILO – ISKANJE PROSTOVOLJCEV
Spoštovani,
obveščamo vas, da smo zaradi izrednih razmer začeli akcijo iskanja pro-
stovoljcev, ki bodo v prihodnjih dneh in tednih v občini Radlje ob Dravi 
pomagali pri naslednjih aktivnostih;

• VARSTVO OTROK NA DOMU družin, ki v skladu z zakonom delajo 
na področjih zdravstva, policije, vojske, civilne zaščite in gospodar-
ske javne službe.

• POMOČ PRI OSKRBI OSTARELIH IN OBOLELIH v obliki dostave 
najnujnejših potrebščin do vrat oskrbovancev.

Prijave zbiramo na telefonski številki 030 304 624, vsak dan med 8.00 
in 16.00 uro, v izrednih primerih tudi izven navedenega časa.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO 
KOROŠKE
Spoštovani uporabniki,
glede na širjenje koronavirusa v Sloveniji prosimo obiskovalce Centra 
za socialno delo Koroška, da do nadaljnjega v prostore centra vstopajo 
samo v NUJNEM PRIMERU!
Prosimo vas, da z zaposlenimi kontaktirate preko telefona, elektronske 
ali navadne pošte.
Vloge lahko oddate v poštni nabiralnik ob vhodnih vratih in na njih 
pustite svoje kontaktne podatke (telefonska številka ali elektronski 
naslov). Dokumente lahko pošiljate tudi po pošti. 
Tel. št. in elektronski naslovi glavnih pisarn:
Sedež: 08 18 10 301, gp-csd.koros@gov.si
Enota Radlje ob Dravi: 02 88 79 732, gpcsd.radlje@gov.si

Na ta način želimo zavarovati zdravje vseh nas.
Hvala za razumevanje.

8. MAREC – DAN ŽENA
»Deklice s sanjami postanejo ženske z vizijo.«

V četrtek, 5. marca 2020, je v Športni hiši Radlje potekala 
tradicionalna prireditev ob mednarodnem prazniku žena. Prireditev 
so pripravili učenci in učitelji osnove in glasbene šole Radlje ob 
Dravi v sodelovanju z občino Radlje ob Dravi. Ob prepletanju 
prikupnih izjav učencev o ženskah, recitacijah, glasbenih, pevskih 
in plesnih točkah so nastopajoči, skupaj z voditeljema Laro Kovač 
in Jakobom Cvarom, pripravili prireditev, ki je ogrela srca prav vsaki 
ženski v dvorani. Nastop učencev je župan mag. Alan Bukovnik 
zaključil z lepimi mislimi in željami ter nato prepustil oder naši znani 
koroški pevki Evi Boto, ki je s svojimi pesmimi pobožala dušo vsake 
posameznice. Njen nastop so popestrili šolska plesna skupina in 
pevski zbor osnovne in glasbene šole. Ob koncu prireditve pa je 
vsaka ženska zapustila dvorano z rožico, ki jih je podarila občina.

Tina Cigler, OŠ Radlje ob Dravi
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