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NOVICKE OBCINE RADLJE OB DRAVI

POMOČ NA DOMU
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 
17. redni seji, ki je potekala 23. 1. 2017, sprejel 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda ŠTKM za šport, 
kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, s 
katerim so bile razširjene naloge zavoda še na 
naloge s področja socialnih dejavnosti, in sicer 
izvajanje storitve »Pomoč družini na domu«. 

Glede na navedeno se 16. 3. 2017 storitev Po-
moč družini na domu za območje Občine Rad-
lje ob Dravi prenaša s Centra za socialno delo 
Radlje ob Dravi, dosedanjega izvajalca te stori-
tve, na Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi.

Storitev je namenjena osebam, starim nad 65 
let, osebam s statusom invalida po Zakonu o 
družbenem varstvu duševno in telesno priza-
detih oseb, drugim invalidnim osebam, ki jim 
je priznana pravica do tuje pomoči in nege, kro-
nično bolnim osebam, hudo bolnim otrokom in 
otrokom z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju. 

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so 
osebe, ki imajo urejene bivalne in druge pogoje 
za življenje v svojem domačem okolju in se ne 
morejo oskrbovati same ali ob pomoči svojih 

najbližjih. Tem osebam je z občasnimi dodatnimi 
storitvami omogočeno, da ohranijo zadovoljivo 
duševno ter telesno počutje in jim je tako za 
določen čas odložen (oziroma le-ta ni potreben) 
odhod v dom za starejše ali drugo ustanovo.

Storitev POMOČ NA DOMU obsega: pomoč pri 
gospodinjskih opravilih, vzdrževanje osebne higi-
ene in ohranjanje socialnih stikov.

Na predlagano ceno za uporabnika (7,04 €/uro) 
je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji 
18. redni seji, ki je potekala 13. 3. 2017, potrdil 

dodatno subvencijo cene, tako da cena za upo-
rabnika znaša 2,5 €/uro (občina skupaj za ne-
posredno socialno oskrbo prispeva 12,13 evra 
oz. 82,91 %).

Za vse, ki potrebujete storitev Pomoč na domu, 
smo dosegljivi na telefonski številki 040 186 
602 (Vojko Gmajner) ali e-naslovu dejavnosti@
sktmradlje.si, lahko pa se oglasite tudi v prosto-
rih MMKC v času uradnih ur, ki so ob ponedelj-
kih od 9.00 do 10.00 in ob sredah od 16.00 do 
17.00. 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

Skupna cena na uro                                             14,63 eur/h
Cena neposredne socialne oskrbe                    13,32 eur/h
Cena vodenja in koordiniranja                             0,76 eur/h
Skupaj                                                                    14,08 eur/h
50 % občina                                                             7,04 eur/h
RAZLIKA = CENA ZA UPORABNIKA                         7,04 eur/h
Strokovna priprava                                                  0,55 eur/h
SKUPAJ OBČINA                                                      7,59 eur/h  
Dodatna subvencija občine 4,54 eur/h  

NOVA CENA ZA UPORABNIKA 2,5 eur/h

  

VABILO
Smo v mesecu marcu, znanilcu pomladi, in 
mesecu, v katerem praznujejo matere, žene 
in dekleta.

Zato vas v soboto, 25. marca 2017, ob 16. 
uri vljudno vabimo v večnamensko dvo-
rano Vuhred, da z nami preživite prijetno 
popoldne.

Veselimo se vašega obiska! 

Vrtec in šola Vuhred 
v sodelovanju s KS Vuhred

Kalkulacija cene SVS pomoč na domu je:



PROGRAM AKTIVNOSTI V MMKC-JU

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

TEKMA
V ŠPORTNEM

PLEZANJU

SOBOTA
18 . 3 . 2017

OD 10.00 DO 17.00

ŠPORTNA HIŠA
RADLJE OB DRAVI

VZHODNA LIGA RADLJE OB DRAVI

Z A  M L A J Š E  K A T E G O R I J E

DAN CIVILNE ZAŠČITE
Leta 1992 je Vlada Republike Slovenije 1. marec 
razglasila za dan civilne zaščite. Ta dan naj bi 
opominjal ljudi na vlogo civilne zaščite ter na to, 
kako življenjsko pomembna je pri spopadanju z 
vsemi vrstami nesreč in katastrof ter kako po-
membni sta mednarodna pomoč in solidarnost 
tudi na tem področju.

Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Slo-
venj Gradec je skupaj z Občino Radlje ob Dravi 
organizirala regijsko prireditev ob dnevu civilne 
zaščite s slovesno podelitvijo priznanj civilne 
zaščite.

Prireditev je potekala v torek, 7. marca 2017, v 
prostorih MKC Radlje ob Dravi. Na prireditvi so 
bila podeljena priznanja posameznikom in orga-
nizacijam, ki so se izkazali pri varovanju človeških 
življenj in lastnine ob naravnih in drugih nesre-

čah. V koroški regiji je bilo v tem letu 9 prejemni-
kov priznanj. 

Bronasti znak CZ so prejeli: Damjan Merzdov-
nik, Danilo Gril, Športno društvo Podpeca,  ma-
jor Darko Sovič, Čedomir Joksimovič in Miran 
Korošak. 
Srebrni znak CZ sta prejela: Koroški gasilski za-
vod Ravne na Koroškem in Zdravko Flis.
Zlati znak CZ pa je prejel Bogdan Ladinik, povelj-
nik Civilne zaščite Občine Radlje ob Dravi.

Znake sta podelila Branko Dervodel, namestnik 
generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in 
reševanje, ter Alan Matijevič, poveljnik Civilne 
zaščite za Koroško.

Za kulturni program so poskrbeli Trio saksofo-
nov in balet Glasbene šole Radlje ob Dravi.

Občina Radlje ob Dravi

Datum                                             Ura Aktivnosti
17. 3. 2017               18.00 KVAČKARSKA IN PLETILSKA ČAJANKA
20. 3. 2017                            9.00 LET'S SPEAK ENGLISH

20. 3. 2017                                                                 18.00 NAUČIMO SE DELATI ROŽICE IZ KREP PAPIRJA

21. 3. 2017                                                             17.00 IZDELUJEMO NARAVNI TONIK ZA OBRAZ

22. 3. 2017                       9.00 KUHARSKO-KREATIVNA KUHINJA S TINCO VOMER

23. 3. 2017                                                  9.00 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE: TEHNOLOGIJA

  JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

VABILO NA 
ČISTILNO AKCIJO 2017
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi vabi vse 
predstavnike društev in organizacij, ki se 
želite aktivno pridružiti na ČISTILNI AKCIJI 
2017, da se udeležite sestanka, ki bo 21. 3. 
2017 ob 16.00 v prostorih Javnega zavoda 
ŠKTM Radlje ob Dravi na Mariborski cesti 4 
v Radljah ob Dravi.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

POPRAVEK URADNIH UR 
KS VUHRED
V prejšnjih novičkah je prišlo do tiskarske 
napake pri navedbi uradnih ur KS Vuhred. 
Uradne ure bodo  vsak PRVI ponedeljek 
v mesecu. 

Za nastalo napako se vam iskreno opravi-
čujemo.

Občina Radlje ob Dravi 


