
IZHAJANJE NOVIČK
Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas, da v času 
prvomajskih praznikov Novičke Občine Radlje ob Dravi ne 
bodo izšle.

Občina Radlje ob Dravi

SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI 
OBČANI,
ob dnevu upora proti okupatorju, 27. aprilu, in ob 
mednarodnem prazniku dela, 1. maju, vam iskreno 
čestitam.

Mag. Alan Bukovnik, župan
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MINISTRSTVO ZAČASNO USTAVILO POSTOPEK 
IZVEDBE RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE 
INVESTICIJ V VRTCIH IN OSNOVNEM ŠOLSTVU
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 28. februarja 
2020 objavilo Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih 
in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem 
obdobju 2020–2021.
V tem času smo pripravili dokumentacijo za vložitev 
gradbenega dovoljenja in objavili javni razpis za izbiro 
izvajalca gradbenih del. 

13. marca 2020 smo že pridobili gradbeno dovoljenje za 
novogradnjo prizidka k vrtcu v Radljah ob Dravi s tremi 
igralnicami in večnamenskim prostorom.

V torek, 17. marca, pa je ministrstvo izdalo obvestilo o 
popravku javnega razpisa, s katerim so nas seznanili, da se 
zaradi ukrepov Vlade RS proti koronavirusu ter napovedi 
spremembe proračuna RS začasno ustavi postopek izvedbe 
razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem 
šolstvu.
Glede na trenutno stanje v državi razumemo njihovo 
odločitev. 

Na Občini Radlje ob Dravi je postopek za izbiro izvajalca 
gradbenih del v zaključni fazi. Z izbranim izvajalcem bomo 
podpisali pogodbo pod odložnim pogojem, da bo občina 
projekt izvedla le v primeru uspešne prijave na razpisu 
ministrstva, ko bo le-ta znova odprt.
To seveda pomeni, da bo treba za letos poiskati rešitve v 
okviru sedanjih prostorskih možnostih vrtca in šole.

Spoštovani starši,
upoštevali smo vaše pobude iz zborov občanov in se aktivno 
lotili reševanja prostorske stiske v Vrtcu Radlje ob Dravi. 
Začasna zaustavitev razpisa s strani ministrstva ne bo trajna. 
Verjamemo, da bo razpis znova odprt, ko bodo za to ustrezni 
pogoji. Vrtca žal brez pomoči države nismo sposobni zgraditi.
Z vodstvom šole bomo poiskali nadomestno rešitev in tako 
poskrbeli, da odklonov otrok v naši občini ne bo.
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PREHAJANJE MED OBČINAMI
Na občino še vedno prihaja veliko vprašanj glede izvajanja 
Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja 
ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji 
ter prepovedi gibanja zunaj občin, ki ga je sprejela Vlada 
Republike Slovenije in je začel veljati 30. marca 2020 ob 
00.00 in velja do preklica. Odlok je bil tudi že dopolnjen. 

Obveščamo vas, da je Generalna policijska uprava ustanovila 
skupino, ki odgovarja na vprašanja občanov glede omejitve 
gibanja in podobno.

Svoja vprašanja lahko pošiljate na naslov: info.koronavirus@policija.si 
ali pa pokličete na številko 01 514 70 01. 
Na spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-04-17-
najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-izvajanja-odloka-o-
zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih/
?fbclid=IwAR0yemQW4BuFxOAbSAMmheCjaobeEeAOFdMUnGuf8
XB5IqU1owLg4GPAw8c najdete najpogostejša vprašanja in odgovore 
glede izvajanja odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja 
ljudi na javnih krajih.
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IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 
RANLJIVIH SKUPIN NAŠIH OBČANK IN 
OBČANOV
Poskrbeti za dvig kakovosti življenja občank in občanov občine 
Radlje ob Dravi, še posebej ranljivih ciljnih skupin, je cilj nas 
vseh.
 
Veliko projektov s to vsebino v naši občini že poteka, še več jih 
prihaja na vrsto v prihodnjem obdobju.
Ko bo obnovljen Sokolski dom v Radljah ob Dravi, bo služil 
potrebam Varstveno delovnega centra.

Občina Radlje ob Dravi 



DONACIJA ZAŠČITNIH SREDSTEV
V boju z zahrbtno boleznijo Covid-19 se vsi trudimo po svojih 
najboljših močeh, da ne tvegamo okužbe s tem, da ostajamo doma 
in upoštevamo ukrepe in navodila pristojnih. Med nami pa so tudi 
taki, ki so si zaradi svojega poslanstva delati z ljudmi za njihovo 
zdravje izbrali poklic v zdravstvu, zavedajoč se, da še posebej v času 
epidemije Covid-19, tvegajo svoja življenja.

V zadnjem mesecu dni od razglasitve epidemije se je v Sloveniji v 
zdravstvenih domovih in bolnišnicah pojavilo tudi veliko opreme, ki 
so jo donirala družbeno odgovorna podjetja. 
Ob vsaki predaji zaščitnih sredstev predstavnikov podjetja vodstvom 
institucij nam postane toplo pri srcu, da so bili v podjetju zmožni 
poleg svojega nenehnega boja na trgu, odreči se delu dobička in 
ga v tem trenutku v obliki zaščitnih sredstev predati tistim, ki jih 
neobhodno potrebujejo za zaščito svojih in predvsem za zaščito 
življenj bolnikov.

V sredo, 15. aprila, je imel župan mag. Alan Bukovnik priložnost 
prisostvovati predaji zaščitnih sredstev v našem Zdravstvenem 
domu v Radljah ob Dravi. Zaščitna sredstva je doniralo podjetje 
BLIZU ZAHODA, katerega lastnik je gospod Alan Kovačič in ima 
sedež v naši občini. Zaščitna sredstva je prevzela direktorica ZD 
Radlje ob Dravi, gospa Lidija Golob.
S 1000 kirurškimi maskami in 10 litri razkužila bodo vsi zaposleni v 
Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi lahko nekaj časa z manj stresa 
prihajali na delo, saj bodo vedeli, da so primerno zaščiteni.
Iskrena hvala gospodu Kovačiču, ki mu želimo veliko poslovnih 
uspehov tudi v prihodnje. 
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STROGA PREPOVED UPORABE PITNE 
VODE ZA ZALIVANJE VRTOV, PRANJE 
AVTOMOBILOV, POLNJENJE BAZENOV IN 
DRUGO NERACIONALNO RABO PITNE VODE NA 
ZUNANJIH POVRŠINAH PO GOSPODINJSTVIH
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d. o. o., obvešča 
uporabnike pitne vode iz javnih vodovodov na območju občin 
Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju, 
da je zaradi povečane porabe vode ter zaradi bistveno zmanjšane 
izdatnosti vodnih virov do nadaljnjega strogo prepovedana 
uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov, 
polnjenje bazenov in drugo neracionalno rabo pitne vode na 
zunanjih površinah po gospodinjstvih.
 
Vsako ugotovljeno kršitev bomo nemudoma prijavili 
Zdravstvenemu inšpektoratu RS. Prepoved velja od 20. aprila 2020 
pa vse do preklica.

JKP Radlje ob Dravi 

POMEMBNE ŠTEVILKE IN INFORMACIJE
KLICNI CENTER  080 1404 
vsak dan med 8. in 20. uro

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ) 
– posvet s strokovnjakom
 vsak dan med 9. in 17. uro,  031 646 617 in 031 619 118

ZDRAVSTVENI DOM Radlje ob Dravi
 87 70 814 ali 87 70 815 ali (87 70 803 ob sobotah, nedeljah, 
praznikih).

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER RADLJE OB DRAVI  
PSIHOSOCIALNA PODPORA  87 70 821

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Civilna zaščita 040 483 700 

JAVNI ZAVOD ŠKTM Radlje ob Dravi
030 304 624

ŠENT
Dnevni center Radlje ob Dravi, pomoč v duševni stiski
Vsak delovnik od 8.00 - 14.00, 064 239 500.

V Sloveniji je na voljo več telefonskih številk za psihološko 
podporo tistim, ki so se v času krize znašli v čustveni stiski.

041 443 443 za psihološko podporo ob epidemiji #COVID19.

116 123 zaupni telefon za klic v duševni stiski

116 111 za otroke in mladostnike v stiski
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