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9. REDNA SEJA

V prostorih Občine Radlje ob Dravi
je v ponedeljek, 7. decembra 2015,
potekala 9. redna seja občinskega
sveta.
Osnovna šola Radlje ob Dravi je
Občinski upravi Občine Radlje
ob Dravi posredovala predlog
izračuna cen programov vrtca za
leto 2016. Predlog je pripravljen na
podlagi Pravilnika o metodologiji
za izračun cen programov vrtca.
Izračunani ceni programov za leto
2016 sta v primerjavi z veljavnimi
cenami višji, zaradi višjih stroškov
dela, napredovanj v plačne
razrede, napredovanj v nazive ter
1,3-odstotne povprečne rasti cen
življenjskih potrebščin, predvidenih
stroškov storitev, materiala in
stroškov živil.
Občinski svet je sprejel naslednji
sklep in določil cene programov
vrtca:
• Občinski svet Občine Radlje ob
Dravi določa od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016 ceno 1. starostnega
obdobja v višini 428,29 EUR.
• Občinski svet Občine Radlje ob
Dravi določa od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016 ceno 2. starostnega
obdobja v višini 315,62 EUR.
• Občinski svet Občine Radlje ob
Dravi določa od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016 ceno poldnevnega
programa
1.
starostnega
obdobja v višini 385,46 EUR,
ceno poldnevnega programa
2. starostnega obdobja v višini
284,06 EUR.
• Starši, ki želijo za svojega otroka
ob enomesečni ali dvomesečni

odsotnosti v času poletnih
počitnic rezervirati mesto v
vrtcu, plačajo za mesec, ko
je otrok odsoten, 30 % njim
določenega zneska plačila.
Določilo velja samo za starše,
ki imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče v Občini
Radlje ob Dravi.
• Starši, ki imajo otroke vključene
v naše vrtce, stalno prebivališče
pa imajo v drugih občinah, so
do popustov v času počitnic
upravičeni le, če bosta Občina
Radlje in domicilna občina
vlagatelja sklenili predhodni
sporazum. V primeru da do
soglasja z domicilno občino ne
pride, se polna cena poravna
na način, da jo pokrijejo starši
in domicilna lokalna skupnost,
v tem primeru se cena ob
počitniški odsotnosti zmanjša
le za stroške prehrane.
• Ob najmanj celomesečni
odsotnosti otroka iz vrtca
zaradi bolezni so starši
opravičeni plačila za čas
odsotnosti ob predložitvi
ustreznih zdravniških potrdil,
vendar za največ dva meseca.
• Za čas, ko je otrok iz vrtca
odsoten oz. vrtca ne obiskuje,
se cena programa zniža za
stroške neporabljenih živil.
Občina Radlje ob Dravi je v
postopku sprejemanja Odloka o
podelitvi koncesije za izvajanje
javne službe Pomoč družini na
domu v Občini Radlje ob Dravi, saj
smo bili že lansko leto s strani CSD
Radlje ob Dravi seznanjeni, da se

načrtuje reorganizacija centrov
za socialno delo, ki predvideva
izključitev
socialnovarstvene
storitve »pomoč družini na
domu« iz dejavnosti centrov za
socialno delo.
Do izbire izvajalca javne službe
Pomoč družini na domu v Občini
Radlje ob Dravi bo storitev
opravljal še CSD Radlje ob Dravi
v okviru svoje dejavnosti, zato je
pripravil predlog cene storitve
pomoči za leto 2016, ki ga je
Občinski svet Občine Radlje ob
Dravi potrdil in znaša:
• za strokovno pripravo v višini
0,64 EUR/uro oziroma 406,47
EUR/mesec za vse občine
skupaj;
• za vodenje in koordiniranje v
višini 0,85 EUR/uro, od tega
50 % plačajo občine, 50 % pa
uporabniki;
• za izvajanje neposredne oskrbe
v višini 13,85 EUR.
Skupna cena storitve »pomoč
družini na domu« je bila sprejeta
v višini 15,34 EUR/uro.
Potrjen je bil tudi predlog
o višji subvenciji občine za
socialnovarstveno
storitev
»pomoč družini na domu«, tako
da se določi cena storitve za
uporabnika v višini 6,35 EUR/
uro oz. dodatno sofinanciranje s
strani občine v višini 1,00 EUR/
uro.
V skladu z določili Statuta Občine
Radlje ob Dravi in Poslovnika
Nadzornega odbora Občine
Radlje ob Dravi je v nadaljevanju
nadzorni odbor seznanil občinski

svet z dokončnimi poročili o
izvedenih nadzornih pregledih za
leto 2014 za naslednje nadzorovane
osebe, in sicer:
• Občine Radlje ob Dravi,
• Vrtec Radlje ob Dravi,
• Javni zavod ŠKTM,
• Športno društvo Radlje ob Dravi,
• Zdravstveni dom Radlje ob Dravi in
• Javno podjetje Kanalizacija in
čistilna naprava Radlje, d. o. o.
Po predstavitvi poročil predsednice
nadzornega sveta je bilo največ
razprave
glede
ugotovitev
nadzornega odbora o nenamenski
porabi
prejetih
sredstev
iz
občinskega proračuna Športnega
društva Radlje ob Dravi.
Občina Radlje ob Dravi vsako
leto v okviru javnega razpisa za
sofinanciranje programov športa
sofinancira športne programe,
in sicer za porabo objektov in
strokovnih kadrov.
Sredstva so strogo namenska in v
letu 2014 je Športno društvo Radlje
iz občinskega proračuna prejelo
skupno 19.698,48 EUR.
Iz poročila nadzornega odbora je
razvidno, da Športno društvo Radlje
namenskih sredstev, ki so jim bila
dodeljena za uporabo objektov, ni
namensko porabilo, saj ni poravnalo
pogodbenih obveznosti (v višini
7.299,50 EUR za leto 2014) do JZ
ŠKTM za uporabo Športne hiše.
Ne glede na podobno ravnanje
športnega društva v preteklosti
je nenamenska poraba občinskih
sredstev 1. 12. 2015 povzročila
dolg Športnega društva Radlje za
uporabo Športne hiše, in sicer v
višini 17.664,27 EUR.
Občina Radlje ob Dravi vsa leta
vestno izpolnjuje svoje pogodbene
obveznosti do Športnega društva
Radlje. Za nenamensko porabo
sredstev športnega društva občina
ni odgovorna in tudi ne more
odgovarjati za nastalo situacijo v
društvu. Športno društvo Radlje
je pravna oseba zasebnega prava,
ki ima svoje organe nadzora, ki
so dolžni članstvo opozarjati o
nenamenski porabi sredstev.
V mesecu novembru 2015 je bilo na
izrednem občnem zboru športnega
društva izvoljeno novo vodstvo.
Kljub nezavidljivi situaciji v društvu
želimo društvu veliko športnih
uspehov in jim pri tem zagotavljamo
vso svojo podporo.
Občina Radlje ob Dravi

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

VABILO

Dom Hmelina Radlje prireja
BOŽIČNI KONCERT v izvedbi
MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA
UPOKOJENCEV IN INVALIDOV
MAVRICA z zborovodkinjama
Urško Pečonik in Katjo Rek, ki
bo v torek, 22. 12. 2015, ob
16.30 v Domu Hmelina.
GOSTJE: Marijan Valenti in
Folklorna skupina KUD Lije
Kovač iz Vuhreda
VLJUDNO VABLJENI!

OBVESTILO

Pred cerkvijo na Sv. Pankraciju
je Javno podjetje KIČ Radlje,
d. o. o., postavilo opozorilno
tablo, ki v zimskem času oziroma
od 15. 11. do 15. 4. omejuje
dostop do razglednega stolpa.
Ukrep je izveden zaradi splošne

VABILO NA BOŽIČNO
NOVOLETNI KONCERT

Spet je leto naokrog in zato vas prav lepo vabimo, da
se nam pridružite
V NEDELJO, 20.12.2015, OB 11.30
V PROSTORIH OŠ REMŠNIK
NA BOŽIČNO - NOVOLETNEM KONCERTU.
VABILO NA BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT

Spet je leto naokrog in zato vas prav lepo vabimo,

Nastopajoči: OŠ Remšnik in vokalna skupina Remšnik.
Vsi prav lepo vabljeni!
v prostorih OŠ Remšnik na

da se nam pridružite v nedeljo, 20.12. 2015, ob 11.30
BOŽIČNO- NOVOLETNEM KONCERTU.

KD Remšnik, OŠ Remšnik

Nastopajoči: OŠ REMŠNIK IN VOKALNA SKUPINA
REMŠNIK.

PESNIŠKE
DELAVNICE

Vsi prav lepo vabljeni!
Trajanje:

varnosti. Tabla je bila tik ob
stopnicah za vzpon na razgledni
stolp postavljena 13. 11. 2015.
Vhodna vrata na stolp so zaprta
in zaklenjena.
Občina Radlje ob Dravi

Delavnice se bodo
začele na začetku januarja
KD Remšnik,OŠ
2016 REMŠNIK
in bodo potekale v
desetih zaporednih srečanjih.
JSKD Območna izpostava Radlje
Predvidoma se bodo zaključile
ob Dravi s sodelovanjem z
marca z literarnim večerom.
MMKC Radlje razpisuje pesniške
Kraj: Izobraževanje se bo
delavnice, namenjene odraslim,
odvijalo v prostorih Mladinskega
od 18. leta naprej.
kulturnega centra Radlje ob
Namen delavnic je raziskovanje
Dravi.
pesniškega izraza in spoznavanje
Pogoja za udeležbo: Dopolnjena
različnih pesniških pristopov,
starost osemnajstih let in tri do
skozi katere bodo pesniki in
pet poslanih pesmi.
pesnice še bolj izoblikovali
Stroški:
Sodelovanje
na
svojo lastno pesniško poetiko.
delavnicah je brezplačno.
V desetih srečanjih se bodo
Delavnice bo vodila magistrica
udeleženci spoznali z nekaterimi
primerjalne književnosti Larisa
tradicionalnimi ter sodobnimi
Javernik, literarna kritičarka,
pesniškimi praksami. Pri tem se
pesnica, dramatičarka in občasna
bodo ukvarjali z vizualno podobo
dramaturginja.
pesmi, z njeno zvočnostjo in
Rok prijave: 27. december 2015.
vsebino. Poseben poudarek
Skupaj s prijavo pošljite tri do
bo na grajenju individualnega
pet pesmi na elektronski naslov
pesniškega
glasu
ter
na
oi.radlje.ob.dravi@jskd.si.
medsebojni pesniški izmenjavi.
Delavnica bo izvedena ob
Ob koncu pesniških delavnic
zadostnem številu kandidatov.
bodo udeleženci predstavili svoje
pesmi na zaključnem literarnem
Cvetka Miklavc, koordinatorica
večeru.
OI JSKD Radlje ob Dravi

ZIMSKA VAS

TRADICIONALNI
TURNIR V FUTSALU
ob dnevu samostojnosti in enotnosti

nedelja,

27. 12. 2015

ŠPORTNA HIŠA
RADLJE

Društvo prijateljev mladine Radlje
vabi v ZIMSKO VAS v središču
Radelj: v petek, 18. decembra,
med 16. in 18. uro in v soboto,
19. decembra, med 10. in 12. uro.
Na PRAZNIČNI TRŽNICI se bo
prodajalo in kupovalo. Prisluhnili
bomo glasbenemu in zabavnemu
programu ter kakšni atrakciji.
Pokrepčali se bomo s čajem,
palačinkami in še s čim ... V soboto
bomo tudi ustvarjali, izdelovali
bomo lučke za zimske sprehode,
zato potrebujete steklen kozarec od

marmelade. Vabljeni na prijetno
druženje v domačem kraju.
Vabljeni tudi na POHOD z
lučkami po Radljah – do doma
za starejše občane Hmelina, ki
bo v nedeljo, 20. decembra.
Zberemo se ob 16.30 v Zimski
vasi.
V domu sledi PROGRAM s
PRAZNIČNO PREDSTAVO za
stanovalce in obiskovalce doma
ter
druženje.
Pričakujemo
tudi Dedka Mraza s svojim
spremstvom.

