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Javna dela 2015

V začetku decembra 2014 je Zavod RS za zaposlovanje objavil Javno povabilo za izbor programov
javnih del za leto 2015. Občina je prijavila štiri programe z vključitvijo 13 brezposelnih oseb. Odobreni so bili vsi programi, vendar za 9 oseb.
Javna dela se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela so namenjena
aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno
leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

Naročnik oziroma izvajalec javnih del zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike plač
udeležencev, regresa za letni dopust, dodatke
za posebne obremenitve pri delu, neugodne
vplive okolja, nevarnost pri delu in delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden, ter
materialnih stroškov, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme za izvajanje programa
javnih del. Za udeležence, katerih plača ne
dosega minimalne plače, v skladu z zakoni, ki
urejajo socialna zavarovanja, zagotavlja tudi

Občina Radlje ob Dravi bo v letu 2015 izvajala naslednje programe javnih del:
Program javnega dela
Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest
Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov
Varstvo okolja
Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter pri informiranju občanov

plačilo prispevkov za socialno varnost od predpisane osnove.
Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja Zavod za izvedbo programa javnega dela, so:
- del sredstev za plače udeležencev;
- sredstva za prehrano med delom;
- sredstva za prevoz na delo in z dela;
- sredstva za stroške predhodnega zdravniškega
pregleda v dejanski višini;
- sredstva za odpravnine ob upokojitvi pod pogoji,
ki jih določa delovnopravna zakonodaja.
Zahtevana st. izobrazbe Število udeležencev v programu
II., III. in V.
6
V.
1
V.
1
IV.
1

Občina Radlje ob Dravi je omogočila in zagotovila sredstva za izvajanje programov javnega dela naslednjim javnim zavodom:
Izvajalec javnega programa
Program javnega dela
Osnovna šola Radlje ob Dravi, Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom
enota vrtec Radlje
in drugim
Javni zavod ŠKTM
Pomoč pri izvajanju programov za mlade
Pomoč pri izvajanju programov za občane
Osnovna šola Muta
Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom
in drugim udeležencem izobraževanja
Koroški pokrajinski muzej
Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih

Zahtevana st. izobrazbe Število udeležencev v programu
VI.
1
V. in VI.
V.
V.

2
1
1

V.

1

Občina kot naročnik je izvajalcu Domu Hmelina, Zaposlitvenemu centru Slovenj Gradec in Osnovni šoli Radlje pri prijavi programa javnega dela izjavila,
da za izvajanje programa obstaja javni interes. Občina v tem primeru ne zagotavlja nobenih sredstev.
Izvajalec javnega programa
Dom Hmelina
Osnovna šola Radlje ob Dravi

Program javnega dela
Zahtevana st. izobrazbe Število udeležencev v programu
Družabništvo in spremljanje
II., IV., V.
8
Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom
VII.
1
in drugim udeležencem izobraževanja
Koroški zaposlitveni center Slovenj Razvojni programi, ki uvajajo nove dejavnosti oz. storitve v lokalnem
V., VII.
2
Gradec
in/ali regionalnem okolju
Pomoč pri razvoju kreativne delavnice
VII.
1
Občina Radlje ob Dravi

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

Občinska blagajna
Od 1. januarja do 31. decembra 2014
je bilo na občinski blagajni plačanih
2547 položnic (v skupnem znesku
127.865,04 EUR) in tako so občani
prihranili 4.915,71 EUR (izračun
1,93 EUR, vir: www.nlb.si/stroskiosebni-racun) provizije pri plačilu
na bančnem okencu z izpolnjenim
obrazcem UPN.
Vsem občankam in občanom
vsako sredo v mesecu omogočimo
gotovinsko plačevanje brez provizije
na občinski blagajni za:
- Občino Radlje ob Dravi
- Javni zavod ŠKTM
- Osnovno šolo Radlje ob Dravi

- Javno komunalno podjetje
Radlje ob Dravi, d. o. o.
- CATV Radlje – Vuhred, d. o. o.
- Elektro Celje Energetika, d. o. o.
- Center za socialno delo Radlje
ob Dravi
- Stanovanjsko zadrugo Smreka,
z. o. o.
- Glasbeno šolo Radlje ob Dravi
- Krajevno skupnost Radlje ob
Dravi
Veseli smo, da lahko tudi na takšen
način pripomoremo k zmanjšanju
stroškov vsakega gospodinjstva.
Občina Radlje ob Dravi

Športno društvo Radlje –
Nogometni klub Radlje in Nogometna šola NK RADLJE

VABIJO

vse ljubitelje dvoranskega nogometa,
da si ogledajo zanimive dvoboje otrok in mladine,
v nedeljo, 11. 1. 2015, od 9. ure,
turnir starejših dečkov U-15
in
v nedeljo, 18. 1. 2015, od 9. ure,
turnir kadetov U-17.
Vljudno vabljeni!

MEDGENERACIJSKI KULTURNI
CENTER DRAVSKE DOLINE

V trenutku se zgodi to, kar upaš celo leto, pravi latinski pregovor. Po približno
dveh letih delovanja Marenberškega mladinskega kulturnega centra se je
zgodil korak naprej. V okviru obstoječega Marenberškega MKC je v prvih dneh
novega leta, 5. januarja 2015, odprl vrata še Medgeneracijski kulturni center
Dravske doline. Vsebinsko je program zastavljen kontinuirano. Ustvarjalni
ponedeljki, torek za zdrav življenjski slog, kuharske srede, z januarjem
četrtkove jutranje medgeneracijske čajanke ter predvsem družabni vikendi
z zanimivimi delavnicami. Program dopolnjuje vrsta tečajev, raznovrstnih
kulturnih dogodkov, druženja in predavanja. Program z dnevnimi aktivnostmi
najdete na spletni strani ŠKTM in v Vodniku po prireditvah v tedenskih
Novičkah občine Radlje. Novost je tudi bralni kotiček.
Odprtje poleg novih programov pomeni tudi obljubo, da se bodo vsebine
in dejavnosti ves čas nadgrajevale in izboljševale. »Nasvet vedno manjka,
ko je najpotrebnejši.«… Zato vabimo vse obiskovalce, da aktivno dajejo
predloge, kaj želijo videti, slišati, preizkusiti, okusiti … pa tudi, da delijo
svoje znanje, izkušnje in spretnosti. Naj bo Medgeneracijski center res
center dobrih vsebin in prijetne družbe.
Sara Berglez Zajec, JZ ŠKTM

Robo Carji

Učenci Osnovne šole Radlje ob Dravi že tretje leto zapored sodelujejo
na svetovnem prvenstvu iz robotike FLL (www.fll.si). Letos je bila na šoli
najbolj uspešna ekipa Robo Carji (www.robocarji.si), ki jo sestavljajo
šestošolci Luka Terpotec, Jan Stražišnik, Blaž Rejak, Anej Križanič, Alej
Kobolt, Žan Gerhold, Nejc Brzin, Rok Cvetkovič in osmošolec Jernej
Poročnik. Zaščitni znak ekipe je pečen krompirček, začinjen z brki
»Moustache« in sloganom »Awesome!«, ki se odlično poda imenu.
Tekmovanje je sestavljeno iz štirih delov. V prvem, robotskem delu, morajo
učenci sami sestaviti in programirati robota iz lego kock tako, da ta opravi
določene naloge. Naloge izvaja na tekmovalni mizi velikosti 240 x 120 cm,
kjer za vsako opravljeno nalogo zbere določeno število točk. Kako ekipam
to uspeva, si lahko ogledate na portalu YouTube, če vnesete frazo »fll
2014«. V drugem delu tekmovanja mora ekipa zelo natančno predstaviti
tehnične lastnosti robota in predstaviti tudi, kako so ga programirali.
Tretji, projektni del, je zastavljen zelo odprto. Učenci si izberejo poljuben
problem, raziščejo obstoječe rešitve in na podlagi dognanj izdelajo
inovativno rešitev, ki izboljša vsakdanje življenje. Ključno pri projektu je,
da svojo idejo tudi uspešno prodajo. Zadnji, četrti del tekmovanja, obsega
vrednote, kjer je poudarek predvsem na sodelovanju in ekipnem delu.
V soboto, 10. januarja 2015, se bomo udeležili polfinala v Podčetrtku. V
finale se uvrsti prvih 16 ekip od 40. Ekipa, ki zmaga v finalu, gre konec
aprila na svetovno prvenstvo v Ameriko, natančneje v St. Luis. Med
drugim smo naše delo predstavili tudi županu, mag. Alanu Bukovniku, in
glede na njegovo navdušenje menim, da so naše ideje zelo perspektivne.
Držite pesti za Robo Carje – Awesome!

Boštjan Ledinek, OŠ Radlje ob Dravi

