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Naj vas v letu 2017 grejejo topli stiski rok iskrenih ljudi,
široki nasmehi vaših dragih in zavest, da je novo leto
čas za nove začetke, nove izzive in nove zmage na vseh
področjih.
Želimo vam čudovite božične praznike!
Občina Radlje ob Dravi se je tudi letos odločila, da bo
sredstva, ki so bila namenjena za voščilnice, namenila
socialno ogroženi družini v Občini Radlje ob Dravi.
Župan mag. Alan Bukovnik

Občina Radlje ob Dravi
vas vabi na

SILVESTROVANJE
NA PROSTEM Z
ANSAMBLOM STIL 5,

ki bo na parkirišču
Mladinskega kulturnega
centra s Hotelom Radlje ob Dravi
med 23.00 in 1.00 uro.

DELAVNICE V ČASU POČITNIC V MMKC- JU
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PODELITEV
POLNEGA
CERTIFIKATA
DRUŽINI PRIJAZNO
PODJETJE

V Domu Hmelina d.o.o., smo 9. decembra v
Ljubljani s strani Ekvilib Inštituta prejeli polni
certifikat Družini prijazno podjetje, ki v našo
organizacijo prinaša zavedanje o pomembnosti
prepletanja družinskega in poklicnega življenja.
Podeljena so bila tudi posebna priznanja za širjenje kulture družini prijaznega podjetja. V Sloveniji je certifikate prejelo že skoraj 200 podjetij
ter organizacij in zelo ponosni smo, da smo prvo
podjetje s tovrstnim priznanjem, ki je registrirano v Občini Radlje ob Dravi. Z istimi cilji in željami, da se za zaposlene ustvarja kvalitetno in prijazno delovno okolje, zremo tudi v prihodnost,
saj le zadovoljni in motivirani zaposleni gradijo
zgodbo uspeha podjetja.

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

Koledarsko leto se hitro obrne kot prebran list v
knjigi. Ob zaključku našega dela vselej tehtamo in
ocenjujemo ter postavimo piko na vse opravljeno
tudi v Turističnem društvu Radlje.
Prav poseben dogodek, ki nam veliko pomeni, je
podelitev priznanj za urejenost in skrbnost v našem kraju pridnim posameznikom in družinam, ki
so zaslužni za doprinos k urejenosti in kakovosti
življenja v našem domačem okolju.
Skrbna komisija vselej zna pokukati v vse kotičke
naše domačnosti in najde tisto pravo zaslužnost, ki
odtehta tudi zahtevnost širšega mnenja.
TD Radlje s ponosom dodaja svoj kamenček k širšemu mnenju, kako lep in urejen je naš kraj in kako
pridni so ljudje, ki v njem prebivajo. »
Letos so bili izbrani: Markačevi iz Vasi s svojim
urejenim domom in gostoljubnostjo v ohranjenih
prostorih lesenega skednja, kmetija Marka in Anite Zlatar iz Zg. Vižinge, kjer se odraža pridnost in
urejenost v kmečkem okolju, kjer ima vsaka trohica svoje mesto in kjer se prav v vsem (živini, poljih
ter tudi sosedi – šentiljski cerkvi) odraža pridnost
in skrb.
Dobitnica priznanja za svoje delo, svetovanje in ča-

robnost njenih zelišč, tinktur in bogastvo vrta je Jožica Okrogelnik iz Dobrave. Njena široka paleta znanja ter svetovanja se je že globoko zapisala v kraj
in mnoge poti vodijo k njenemu domu, kjer vabijo
zelišča in zdravilni izdelki vsakogar, ki zna spoštovati
učinke narave ter skrivnosti prav vsake zeli.
Prijetno je bilo naše druženje z dobitniki priznanj
ter vsemi povabljenimi, ob zahvali pevskemu zboru
DU in DI Mavrica, ki nam je vsem popestril večer
z odpetimi pesmicami, ki smo jim znali pritegniti,

ter tudi zaradi prijaznosti in gostoljubnosti delavcev
Mladinskega kulturnega centra, kjer nam je vselej
domače in prijetno.
V TD Radlje zaključujemo delovno leto. Veliko sreče in izpolnitev vseh drobnih želja želimo vsem
pridnim ljudem v našem kraju ter članom našega
društva v letu, ki je že skoraj na našem pragu.
Predsednica TD Radlje, Antonija Račnik

Foto Anka
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DELA V
VAROVALNEM PASU
OBČINSKIH CEST

Spoštovani!
Obveščamo vas, da je za izvajanje del (podiranje

dreves, spravilo lesa in druga dela) v območju cestnega telesa in v varovalnem pasu občinskih cest
in javnih poti, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, treba pridobiti soglasje Občine
Radlje ob Dravi. V soglasju se nato določijo pogoji
izvedbe del.

Če se dela izvajajo brez pridobljenega soglasja, bo
inšpektor Medobčinskega inšpektorata Koroške,
ukrepal v skladu s pristojnostmi.
Za izdajo soglasja vam ni treba plačati upravne
takse.
Občina Radlje ob Dravi

lje ob Dravi pripravil predlog cene storitve za leto
2017, ki bo do izbire izvajalca javne službe Pomoč
družini na domu v občini storitev še opravljal CSD
Radlje ob Dravi, v okviru svoje dejavnosti.
1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je potrdil
ceno storitve pomoč družini na domu:
• za strokovno pripravo v višini 0,55 EUR/uro
oziroma 82,21 EUR/mesec za Občino Radlje
ob Dravi.
• za vodenje in koordiniranje v višini 0,87 EUR/
uro, katero 50 % plača občina, 50 % pa uporabniki.
• za izvajanje neposredne oskrbe v višini 13,83
EUR, katero 50 % plača občina, 50 % pa uporabniki.
• skupno ceno storitve pomoč družini na domu,
v višini 15,25 EUR/uro.
2. Občinski svet je potrdil predlog o višji subvenciji socialno-varstvene storitve »pomoč družini na
domu« tako, da se določi cena storitve za uporabnika v višini 6,35 EUR/uro.
V letu 2005 je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi prvič sprejel sklep o prispevku za novorojence v
Občini Radlje ob Dravi. Za leto 2017 se spremeni
določilo 2. člena sklepa in vključuje vse, ki imajo
stalno prebivališče na področju Občine Radlje ob
Dravi. Prispevek za novorojenca v letu 2017 znaša
123,00 EUR.
V nadaljevanju je Občinski svet Občine Radlje ob
Dravi sprejel Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči v Občini Radlje ob Dravi.
Enkratne denarne pomoči na občinski ravni niso
zakonsko obvezujoča oblika socialnih pomoči, ki
jih določa Zakon o socialno varstvenih prejem-

kih, ampak je oblika, ki jo občine uveljavljajo in
izvršujejo kot dodatno finančno pomoč svojim
občanom. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev določa o katerih pravicah odločajo Centri
za socialno delo, med katere pa ne sodijo enkratne
denarne pomoči, katere dodeljujejo občine iz občinskih proračunov.
Sprememba pravilnika je znižanje odstotka vstopnega cenzusa za dodelitev denarne socialne pomoči (iz 130 % na 100 %), kar pomeni, da je merilo
za upravičenje vlagatelja do dodelitve denarne
pomoči, odvisna od višine minimalnega dohodka,
določenega v ZSVarPre.
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 2015 za naslednje
nadzorovane osebe, in sicer:
•
Občine Radlje ob Dravi,
•
Turističnega društva Radlje ob Dravi,
•
Kulturnega prosvetnega društva Kovač Lija
Vuhred,
•
Knjižnice Radlje ob Dravi in
•
Javnega podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o..
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je soglašal,
da je predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za
leto 2017, v predlagani vsebini, skupaj s prilogami
in predlogom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto
2017, primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo
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16. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA

V prostorih Občine Radlje ob Dravi je v ponedeljek, 12. decembra 2016 potekala 16. redna seja
občinskega sveta.
Osnovna šola Radlje ob Dravi je posredovala predlog izračuna cen programov vrtca za leto 2017.
Predlog je pripravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za izračun cen programov vrtca. Izračunani ceni programov za leto 2017 sta v primerjavi z
veljavnimi cenami višji, zaradi višjih stroškov dela,
tudi zaradi vzpostavitve polovičnega heterogenega oddelka vrtca na Remšniku, napredovanj v
plačne razrede, napredovanj v nazive, ter 1,3 odstotno povprečno rast 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. 2017 do 31. 12. 2017 ceno 1. starostnega
obdobja v višini 440,80 EUR.
• Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ceno 2. starostnega
obdobja v višini 347,68 EUR.
• Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini
396,72 EUR, ceno poldnevnega programa 2.
starostnega obdobja v višini 312,91 EUR.
Občina Radlje ob Dravi še ni zaključila postopka
prenosa socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, zato je Center za socialno delo Rad-

Občina Radlje ob Dravi

