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Dominika Karlatec
Koordinator mladinskih programov JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

Veseli december v MKC-ju se je že pričel. Pretekli teden je v prostorih MKC-ja Radlje ob Dravi 
potekala delavnica izdelovanja adventnih venčkov, zapela je Vokalna skupina Remšnik, brali 
smo Prešernovo poezijo in dela domačih pesnikov iz društva Utrip. V petek in soboto, pa smo 
nekaj venčkov ponudili tudi našim občanom. V naslednjih tednih in dnevih pa načrtujemo še 
veliko aktivnosti, zato se nam pridružite na naslednjih prireditvah:

DeceMbRsKO IgRanJe Za ZnanJe v MaRenbeRŠKeM MKc

Datum Ura Dogodek Kraj dogajanja
3. 12. 2012 15.00 - 19.00 Postavimo novoletno drevo in ga okrasimo MKC Radlje ob Dravi

4. 12. 2012 15.00 - 19.00 Izdelovanje okraskov MKC Radlje ob Dravi

5. 12. 2012 15.00 - 19.00 Izdelovanje okraskov MKC Radlje ob Dravi

6. 12. 2012 15.00 - 19.00 Okraševanje »Zimske vasi« MKC Radlje ob Dravi

7. 12. 2012 13.00 - 18.00 
21.00

-Vse to nastane iz mleka, kuharska delavnica 
-Koncert koroške skupine RDDNDRN in pevca 
Aleksandra Smodeta  

MKC Radlje ob Dravi 
MKC Radlje ob Dravi

8. 12. 2012
9.30 - 11.00

20.00

-Božična tržnica, predstavitev dejavnosti, ki se 
odvijajo v MKC-ju 

-Potopisno predavanje   ALJASKA  
-DJ Nejc

Južna ploščad hostla  
Radlje;  »Božična 
vas«

MKC Radlje ob Dravi

10. 12. 2012 14.00 – 19.00 Peka prazničnega peciva MKC Radlje ob Dravi

11. 12. 2012 14.00 – 19.00 Peka prazničnega peciva MKC Radlje ob Dravi

12. 12. 2012 15.00 – 19.00 Šivanje darilnih vrečk in peka peciva MKC Radlje ob Dravi

13. 12. 2012
15.00 – 19.00

20.00

-Šivanje darilnih vrečk in izdelovanje darilnih 
vizitk

-Monokomedija z Matjažem Javšnikom

MKC Radlje ob Dravi

MKC - dvorana

14. 12. 2012

15.00 – 19.00

19.30

 
21.00

-Izdelovanje darilnih vizitk in barvanje okraskov

-Dobrodelni dogodek - nastop Mešanega pev-
skega zbora Rosika iz Lovrenca na Pohorju in 
Moškega pevskega zbora iz Radelj ob Dravi

-Potopisno predavanje AVSTRALIJA

MKC Radlje ob Dravi

MKC- dvorana

MKC Radlje ob Dravi

15. 12. 2012 9.30 – 11.00 Božična tržnica, predstavitev dejavnosti, ki se 
odvijajo v MKC-ju

Južna ploščad hostla 
Radlje;  »Božična 
vas«

16. 12. 2012 15. 00 – 19.00 Pakiranje prazničnega peciva MKC Radlje ob Dravi

17. 12. 2012 15.00-19.00 Spoznajmo običaje okrog Božiča MKC Radlje ob Dravi

18. 12. 2012 15.00 – 19.00 Igranje družabnih iger ob pitju božičnega čaja MKC Radlje ob Dravi

19. 12. 2012 15.00 – 19.00 Medsebojno obdarovanje ob prijetnem dru-
ženju MKC Radlje ob Dravi

20. 12. 2012 15.00 – 19.00 Filmski popoldan, ogled božičnega filma MKC Radlje ob Dravi

21. 12. 2012 20.00 - Potopisno predavanje KUBA 
- D.J Nejc MKC Radlje ob Dravi

22. 12. 2012 21.00 Rock koncert  
DUO LUKA IN TOMAŽ MKC Radlje ob Dravi

17. ReDna seJa 
ObčInsKega sveTa 
ObčIne RaDlJe Ob DRavI
V prostorih Občine Radlje ob Dravi je v pone-
deljek, 26. 11. 2012, potekala 17. redna seja 
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. Ob-
ravnavali so 15 točk dnevnega reda.
Osnovna šola Radlje ob Dravi je občinski up-
ravi Občine Radlje ob Dravi posredovala pred-
log izračuna cen programov vrtca za leto 2013.  
Občinski svet je na oktobrski seji za čas od 1. 9. 
2012 do 31. 12. 2012 sprejel sklep korigiranih cen 
programov, ki so nastali kot posledica  sprejetja 
Zakona  o uravnoteženju javnih financ (Uradni 
list RS, štev. 40/2012), na podlagi katerega so se 
znižale plače zaposlenih v javnem sektorju, plače 
pa predstavljajo večinski del stroškov oblikovanja 
cen programov vrtcev. 
Občinski svet je sprejel naslednje sklepe:
•  Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 

1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ceno 1. starostnega 
obdobja v višini 415,61 EUR.

•  Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 
1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ceno 2. starostnega 
obdobja v višini 304,88 EUR.

•  Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 
1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ceno kombiniranega 
oddelka v višini 329,31 EUR.

•  Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 
1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ceno pol dnevne-
ga programa 1. starostnega obdobja v višini  
374,05 EUR,  cenopoldnevnega programa 2. 
starostnega obdobja v višini 274,39 EUR in 
ceno poldnevnega programa kombiniranega 
oddelka v višini 296,38 EUR .

Občinski svet je sprejel Rebalans proračuna 
Občine Radlje ob Dravi za leto 2012 ter imenoval 
Lucijo Gosak za predstavnico Občine Radlje ob 
Dravi v svet zavoda Koroški pokrajinski muzej.
Resolucija o nacionalnem energetskem programu 
(Ur. list RS, št. 57/04) in Energetski zakon (Ur. list 
RS, št. 27/07) usmerjata in nalagata občinam izva-
janje programov učinkovite rabe energije in upor-
abo obnovljenih virov energije ter jih zavezujeta 
k zmanjšanju energetske odvisnosti od zunanjih 
dobaviteljev energije, k energetski učinkovitosti 
uporabe energije in zanesljivosti uporabljenih vi-
rov energije.
Te naloge zahtevajo izdelavo lokalne strategije 
rabe energije oziroma izdelavo dokumenta LO-
KALNI ENERGETSKI KONCEPT – LEK.
S pomočjo LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEP-
TA – LEK občina pomaga najti prave rešitve in poti 
pri reševanju problematike varčne in učinkovite 
rabe energije. Občinski svet je potrdil LOKALNI 
ENERGETSKI KONCEPT OBČINE RADLJE OB DRAVI, 
v predlagani vsebini.
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

vabIlO
6. DeceMbeR 2012 čeTRTeK ob 17.00 avla 
Osnovne šole Radlje
Predstavitev knjige Moj, tvoj, naš – vrtec 
Radlje ob Dravi s programom, v katerem 
sodelujejo: otroci Vrtca Radlje, učenci OŠ 
Radlje – pevski zbor in folklorna skupina, 
zdaj že odrasli “vrtičkarji” iz vrtca Radlje … 
Po programu bo sledilo druženje in obujanje 
spominov na vrtec ob toplem čaju in dišečih 
decembrskih dobrotah. Prav to pa je tudi na-
men knjige – obuditi spomin daleč nazaj, saj 
nam knjiga predstavi prvih 75 let delovanja 
vrtca v Radljah ob Dravi v prejšnjem stoletju, 
otroke in “vrtnarice”. Gradivo sta zbrali in 
uredili vzgojiteljici Irena Košir in Milka Lunić. 
Organizator: Osnovna šola Radlje. gradivo 
sta zbrali in uredili vzgojiteljici Irena Košir 
in Milka lunić. 
Organizator: Osnovna šola Radlje. 

blagOslOv aDvenTnIH 
venčKOv na DObRavI
Tudi letos je na Dobravi v okviru KŠTD Do-
brava potekal program z blagoslovom ad-
ventnih venčkov pri kapelici. Pripravili so 
ga mladi Dobrčani, člani KŠTD Dobrava, pod 
taktirko Vesne Jurač in Dominike Karlatec. 
Veseli smo, da se je tega dogodka udeležilo 
kar nekaj obiskovalcev, med njimi tudi 
romarji iz Radelj z lučkami in romarskim 
križem. Dobrške gospodinje pa so za vse 
udeležence pripravile slasten prigrizek in 
topel čaj. 
Ponosni smo, da je med nami vedno več 
mladih aktivnih članov, kar pa pomeni, da 
se v našem društvu ni potrebno bati za pod-
mladek. Vsi pa se pripravljamo in že komaj 
čakamo na  naslednji izziv, ki bo zelo kmalu. 

KŠTD Dobrava

MOJ TRenUTeK Za 
DObRODelnOsT
Splošna gospodarska kriza, brezposelnost in 
varčevanje ter s tem povezana nova zako-
nodaja na področju socialnih prejemkov so 
mnoge ljudi pahnili na sam rob preživetja. 
Vsi zaznavamo, da nič ni več tako, kot je bilo. 
Še toliko bolj to občutimo tisti, ki se dnevno 
srečujemo s stiskami in nemočjo prizadetih.
Na Območno združenje Rdečega križa Radlje 
ob Dravi prihajajo po osnovna živila in higienske pripomočke, rabljeno obleko, obutev, 
posteljnino … Letos smo razdelili 200 prehranskih paketov Rdečega križa in vrečk pralnega 
praška ter skoraj 29 ton hrane iz intervencijskih zalog. S hrano smo med drugim pomagali 
tudi oškodovanim med novembrskimi poplavami.
Vse več ljudi pa prosi za pomoč pri plačilu nujnih stroškov, kot so elektrika, voda, ogrevanje, 
saj mnogi kljub zaposlitvi ne zaslužijo dovolj, da bi se lahko prebili skozi mesec, v podob-
nem položaju so tudi upokojenci. A žal so tudi naša sredstva preskromna. Razmere v državi 
v zadnjem letu so namreč prispevale k temu, da tako podjetja kot tudi posamezniki na 
našem območju težko darujejo finančna sredstva. Do konca oktobra smo lahko s finančnimi 
pomočmi v višini 1600 evrov pomagali družinam pri nakupu šolskih potrebščin, nekaj sred-
stev smo namenili tudi pokritju drugih nujnih stroškov. 
Zavedamo se, da samo ugotavljanje teh žalostnih dejstev in opozarjanje  nanje ne bo veliko 
spremenilo. Zato smo na Rdečem križu ponovno sprožili akcijo zbiranja sredstev iz dohod-
nine. Zakonodaja vsem, ki smo zavezanci za dohodnino, omogoča, da 0,5 % dohodnine 
namenimo različnim upravičencem do donacij. Zakaj bi ta del denarja ostal v državnem 
proračunu, če ga lahko podarite Rdečemu križu Radlje ob Dravi za lajšanje socialnih stisk 
ljudi na območju občin Radlje, Muta, Vuzenica, Podvelka ter Ribnica na Pohorju. V decem-
bru boste v poštni nabiralnik prejeli obvestilo in obrazec za namenitev dela dohodnine za 
donacije z vsemi navodili. Izpolnitev obrazca vam bo vzela le trenutek vašega časa, vendar 
ne denarja. Vzemite si trenutek za dobrodelnost.

Katja črešnik Rac

vabIlO
MAVRICA, MePZ društva invalidov in upokojencev Radlje, prireja v četrtek, 13. decembra 
2012, ob 16. uri tradicionalni koncert v DOMU HMELINA, domu za starejše občane, na Koroški 
cesti 67a. Gostje koncerta so: harmonikar Marjan Valenti in Folklorna skupina Lije Kovač iz 
Vuhreda.
Vljudno vabljeni

vabijo nastopajoči in varovanci Doma

Društvu za ohranitev kulturne dediščine  in umetnosti se iskreno opravičujemo, da smo v 
novičkah št. 54 pomotoma izpustili avtorico prispevka Heremino Ropoša. 


