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PRVI ŠOLSKI DAN 
Posebna prometna varnost in previdnost bo v tem tednu 
posvečena predvsem šolskim potem ter prehodom za pešce, kjer 
se šolarji, nekateri prvič, drugi ponovno po počitnicah, odpravijo 
v šolo. Prehode smo opremili s posebnimi opozorilnimi znaki 
»šolska pot« in tudi osvežili talne označbe za večjo varnost pešcev 
in opozorilo voznikom na povečano previdnost ob začetku šolskih 
dni. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radlje 
ob Dravi je na svoji redni seji sprejel preventivne ukrepe, katerih 
namen je opozoriti na varnost pešcev, ki spadajo med ranljivejše 
udeležence v prometu, s poudarkom na varnosti otrok, ki se v prvih 
šolskih dneh odpravljajo po šolskih poteh in so tako udeleženi v 
prometu. K sodelovanju so pristopila Policijska postaja Radlje in 
Gasilsko društvo Radlje ob Dravi ter Gasilsko društvo Vuhred, 
ki bodo dežurali na prehodih za pešce ter pospremili otroke 
varno na šolsko pot. S koordiniranimi aktivnostmi opozarjamo in 
ozaveščamo pešce na varno in ustrezno ravnanje v prometu (hoja 
po pločniku, prečkanje na označenih prehodih za pešce, nujno 
prepričati se o prosti poti pred prečkanjem, nakazati željo po 
prečkanju z dvignjeno roko itd.). 

Vsem otrokom želimo varen korak v šolo ter obilo uspeha v novem 
šolskem letu.

Občina Radlje ob Dravi  in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Radlje ob Dravi

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV 
ZA SODNIKE POROTNIKE
Spoštovani!
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je obvestilo občinske svete občin, 
da je v Uradnem listu, dne 14. 8. 2020, v skladu z 2. odstavkom 
46. člena Zakona o sodiščih – ZS, objavilo poziv predlagateljem za 
vložitev predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov. 

V skladu s 46. členom Zakona o sodiščih so lahko, razen 
predstavniških organov občin (občinski sveti) z območja sodišča, 
predlagatelji kandidatov tudi interesne organizacije, ki so kot 
društva ali združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega 
sodišča v Slovenj Gradcu. Vsi ti predlagatelji lahko posredujejo 
svoje predloge kandidatov neposredno na Urad predsednika 
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu v roku do vključno 13. 10. 
2020. 

Kandidate za sodnike porotnike bo predsednik Višjega sodišče 
v Mariboru za območje Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu 
imenoval 80 sodnikov porotnikov, iz občine Radlje ob Dravi 7 
porotnikov.

Vse zainteresirane posameznike obveščamo, da vsi, ki izpolnjujete 
pogoje za sodnike porotnike in želite to delo opravljati v naslednjem 
petletnem mandatu, izpolnite izjavo in jo posredujete na občino. 
Predloge kandidatov (izpolnjena in podpisana izjava kandidata) 
se lahko Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, posreduje do petka, 11. 9. 
2020.

Vsa dokumentacija je objavljena na spletni strani občine 
http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/2639/javni-poziv-za-
predlaganje-kandidatov-za-sodnike-porotnike

NETOPIR NI EDEN, NETOPIRJEV JE VEČ
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi vas v soboto, 
5. septembra 2020, ob 19.00 uri vabi na odprtje razstave, 
predavanje in večerni sprehod z netopirji z naslovom Netopir ni 
eden, netopirjev je več v dvorec Radlje (Koroška cesta 68, Radlje). 
V Sloveniji živi kar 30 vrst netopirjev. Mnoge od njih si boste lahko 
ogledali na občasni fotografski razstavi. Vsaka od vrst potrebuje 
poletna in zimska zatočišča ter parišča in seveda tudi lovna 
področja. Na predavanju se boste lahko prepričali tudi, katere 
zgodbe o netopirjih, ki krožijo med ljudmi, držijo. Velik poudarek 
bo tudi na netopirjih v okolici Radelj ob Dravi. Po predavanju se 
bomo peš odpravili v okolico dvorca in netopirje opazovali ter 
poslušali pri večernem lovu. V svet netopirjev nas bo popeljal 
Primož Presetnik, biolog iz Centra za kartografijo favne in flore, 
ki že 20 let intenzivno proučuje netopirje. Dogodek bo potekal 
v okviru mednarodne noči netopirjev. Fotografska razstava bo 
odprta do 15. oktobra 2020.



JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE GARANCIJ 
UGODNIH BANČNIH KREDITOV ZA 
POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V 
KOROŠKI REGIJI
RRA Koroška d.o.o. izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo 
ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, 
Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, 
Radlje ob Dravi in Podvelka.

Dne 13. 8. 2020 so objavili javni razpis za dodeljevanje garancij 
ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v 
Koroški regiji.

Upravičenci so mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, 
društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do 
ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva 
in predfinanciranje projektov do 3 let.

Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in 
predfinanciranje projektov.

Razpisan kreditni potencial znaša 956.096 EUR.

Rok za oddajo vlog:
Razpis je odprt do 31. 12. 2020 oz. do porabe sredstev. Upravičenci 
lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge bo 
obravnaval Kreditni odbor GSK praviloma enkrat mesečno.

Za vse dodatne informacije so vam na voljo na tel.št. 059-085-180 
Metka Naveršnik (email: finance@rra-koroska.si).

Razpisno dokumentacijo najdete na:
http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi/2020/08/1704-
Objavljen-je-javni-razpis-za-dodeljevanje-garancij-ugodnih-
bancnih-kreditov-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-
Koroski-regiji

Na dogodku bomo skrbeli za ustrezno medosebno razdaljo, 
razkuževanje in ostale potrebne ukrepe. Vse udeležence prosimo, 
da morajo dosledno upoštevati navodila NIJZ, torej, dogodka se 
udeležijo samo zdrave osebe, ki si morajo ob vstopu obvezno 
razkužiti roke, nositi masko, upoštevati varnostno razdaljo 1,5 m in 
ostale potrebne ukrepe. Zaradi trenutne situacije je število mest 
na dogodku omejeno na 50 oseb. Če si želite rezervirati mesto, 
pokličite na 041 412 855.

Muzej Radlje ob Dravi
S 1. SEPTEMBROM VELJA V RADELJSKI 
KNJIŽNICI SPET REDNI ODPIRALNI ČAS.

Osrednjo knjižnico v Radljah ob Dravi lahko obiščete:   

PON. - ČET. od 9. do 17 ure

PETEK od 7. do 15 ure

SOBOTA od 8. do 13 ure

Krajevne knjižnice po sosednjih občinah so prav tako odprte po 
rednem odpiralnem času, ki je objavljen na spletni strani knjižnice: 
www.knjiznica-radlje.si.

Seveda tudi v knjižnici še vedno veljajo posebna pravila, ki jih 
moramo ob obisku spoštovati:
• Knjižnico obiščite le, če ste zdravi.
• Med obiskom knjižnice nosite zaščitno masko.
• Ob vstopu si razkužite roke.
• Poskrbite za higieno kašlja.
• Ohranjajte razdaljo 1,5 m.

Še vedno priporočamo:
• Gradivo, ki si ga želite izposoditi, rezervirajte s klicem v 

knjižnico ali v katalogu COBISS+.
• Čim manj dotikanja površin – tudi knjig in drugega gradiva.
• Dodatno razkuževanje rok in čim krajše zadrževanje v 

časopisni čitalnici.
• Uporaba knjižničnega računalnika ter tiskalnika za nujna 

opravila.
• Izposojo e-knjig na portalu Biblos in prebiranje elektronsko 

dostopnih časopisov na portalu PressReader in v arhivu 
časnika Večer.

Z jesenjo začnemo s stalnimi dejavnostmi za spodbujanje branja, 
ki večinoma potekajo od oktobra do aprila. Večino dejavnosti in 
prireditev smo prilagodili tako, da jih bomo izvedli brez druženja 
in srečevanja, oziroma bodo srečevanja omogočena za manjše 
skupine obiskovalcev.

Ostanite zdravi in nasvidenje v knjižnici!
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