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Župan mag. Alan Bukovnik je 30. aprila prejel sklep, s katerim so mu 
zavrnili sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih 
pravic po 3. odstavku 257. člena Kazenskega zakonika. 

Prilagamo celotno vsebino sklepa: 



Seveda lahko otroka prijavite na letovanje tudi kot samoplačnika 
s sofinanciranjem s strani Občine Radlje ob Dravi. Občina Radlje 
ob Dravi, kot otrokom prijazno Unicefovo mesto ter mladim 
prijazna občina, si prizadeva, da bi se letovanja udeležilo čim večje 
število otrok in šolarjev, ne samo tisti, ki so tja napoteni zaradi 
zdravstvenih težav. Zato je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi 
sklenil, da z organizatorjem letovanj, Rdečim križem Slovenije, 
Območnim združenjem Radlje ob Dravi, ki mu je v skladu z 
Zakonom o Rdečem križu Slovenije priznan poseben status, 
sklene pogodbo o sofinanciranju letovanja otrok. Tako bo Občina 
Radlje ob Dravi letovanje sofinancirala s proračunskimi sredstvi, 
na podlagi vloge staršev in glede na dohodke družine za otroke do 
17. leta starosti. Možnost sofinanciranja s strani Občine Radlje ob 
Dravi je do 100 %. 

Občina Radlje ob Dravi želi na ta način omogočiti otrokom doživeti 
nepozabno izkušnjo, povečati interes za tovrstno letovanje in 
zagotoviti dolgoročno vzdržnost izvajanja programa letovanja. 
Več informacij o letovanju lahko dobite na OZ Radlje ob Dravi 
(040250134, 02 887 30 52).
    OZRK Radlje ob Dravi

Seveda tudi v knjižnici veljajo posebna pravila, ki jih moramo ob 
obisku spoštovati:

• Knjižnico obiščite sami in le, če ste zdravi.
• Med obiskom knjižnice nosite zaščitno masko.
• Ob vstopu si razkužite roke.
• Poskrbite za higieno kašlja.
• Vstopajte posamično (ne družinsko) in upoštevajte omejitve 

gibanja v knjižnici.
• V vsaki enoti je določeno najvišje število hkratnih obiskovalcev.
• Ohranjajte razdaljo 1,5 m.
• Obisk naj bo čim krajši, največ 10 minut.

Veljajo pa tudi določene omejitve oziroma zmanjšan obseg 
dejavnosti, ki jih knjižnica izvaja in nudi:

• V knjižnicah se izvaja osnovna knjižnična dejavnost: vračilo 
gradiva, izposoja gradiva in medknjižnična izposoja.

• Gradivo, ki si ga želite izposoditi, rezervirajte s klicem v 
knjižnico ali v katalogu COBISS+.

• Čim manj dotikanja površin – tudi knjig in drugega gradiva – 
ne listajte po knjigah.

• V knjižnicah se ne izvajajo dejavnosti ali prireditve, druženja 
in zadrževanja niso omogočena. Ni omogočene igralnice za 
otroke. Uporaba čitalnice je dovoljena v okviru priporočenega 
časa obiska: do 10 minut. Uporaba knjižničnih računalnikov in 
tiskalnika ni omogočena.

Ostanite zdravi in nasvidenje v knjižnici!

Z VESELJEM SPOROČAMO, DA JE KNJIŽNICA 
OD 4. MAJA ZNOVA ODPRTA.
Do preklica velja nekoliko skrajšan odpiralni čas. Osrednjo knjižnico 
v Radljah ob Dravi lahko obiščete od ponedeljka do četrtka od 
10. do 17. ure in v petek od 10. do 15. ure. Krajevne knjižnice po 
sosednjih občinah so odprte vsaj enkrat v tednu, odpiralni čas je 
objavljen na spletni strani knjižnice: www.knjiznica-radlje.si.

LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV – 
PUNAT 2020
Trenutno živimo v času, polnem negotovosti, morda tudi strahu 
zaradi prisotnosti virusa COVID 19. Ob vsakodnevnih omejitvah, 
s katerimi smo soočeni, nam misli najverjetneje ne uhajajo k 
poletnim mesecem. Pa vendar … V upanju, da se do poletja 
razmere postavijo na mesto in nam omogočijo, da znova lažje 
zadihamo, morda tudi morski zrak, smo začeli načrtovanje našega 
letovanja v Punatu. 
RKS Območno združenje Radlje ob Dravi tako letos že 24. leto 
zapored organizira letovanje otrok v Mladinsko počitniškem 
domu Frankopan v Punatu na otoku Krku. 10-dnevno letovanje bo 
potekalo od 8. 8. do 18. 8. 2020. Prijave smo že začeli zbirati.
Otroci lahko letujejo na podlagi zdravstvene napotitve osebnega 
zdravnika, saj se je Rdeči križ Slovenije, Območno združenje 
Radlje ob Dravi tudi v letošnjem letu uspešno prijavilo na javni 
razpis ZZZS za sofinanciranje programa zdravstvenega letovanja 
otrok in šolarjev v višini 14.440,40 evra. Otroci se lahko letovanja 
udeležijo s sofinanciranjem s sredstvi iz javnega razpisa, če imajo 
v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva 
in več zapisov v času od preteklega razpisa – od 1 .3. 2019 do 7. 
2. 2020) ali so bili pogosteje bolni (dva ali več zapisov v medicinski 
dokumentaciji v času od preteklega razpisa – od 1. 3. 2019 do 7. 2. 
2020), na predlog osebnega zdravnika otroka.
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