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ZDRAVJE V OBČINI 2020
Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil podrobne 
informacije o zdravju prebivalcev za vsako od 212 občin. 
Prikaz ZDRAVJE V OBČINI 2020 je namenjen pregledu ključnih 
kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim 
povprečjem.

Okolje, v katerem ljudje prebivajo in delajo, pomembno vpliva na 
njihovo zdravje. Občina Radlje ob Dravi si bo še naprej prizadevala 
za promocijo in krepitev zdravja svojih občanov.
Podatke za vse slovenske občine, dodatne grafične prikaze in 
definicije kazalnikov najdete na spletni strani http://obcine.nijz.si.
Na naši spletni strani http://www.radlje.si/ pa objavljamo nekaj 
dejstev o zdravju v občini.

Občina Radlje ob Dravi

SOGLASJE K PREDLOGU SISTEMIZACIJE IN 
ORGANIZACIJE V VRTCU RADLJE OB DRAVI ZA 
ŠOLSKO LETO 2020/2021
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 11. redni seji podal 
soglasje k predlogu sistemizacije in organizacije v Vrtcu Radlje ob 
Dravi za šolsko leto 2020/2021.
Prav tako je potrdil, da se za šolsko leto 2020/2021 uveljavi 
povečan oziroma fleksibilni normativ za oddelke vrtca za dva 
otroka na oddelek.

Predlagana sistemizacija in organizacija v vrtcu se za obdobje od 1. 
9. 2020 do 31. 12. 2020 povečuje za 1,49 delovnega mesta oz. za 
obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 za 2,79 delovnega mesta v 
primerjavi s šolskim letom 2019/2020.

Predlagana sistemizacija temelji na podlagi števila vpisanih otrok v 
vrtec. Podan je predlog za vključitev 228 otrok in dodatno 5 otrok 
s 1. 1. 2021. Ker se je v enoti podružnice Osnovne šole Vuhred 
zagotovil en oddelek, ni omejitve vpisa, v vrtcu pa je polovični 
oddelek nezaseden. 
Tako bomo te otroke lahko vključili v homogeni oddelek 1. 
starostnega obdobja v enoti Vuhred.

Občina Radlje ob Dravi

LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV – PUNAT 
2020 
Počitnice, ki s sabo prinašajo brezskrbne dni, so skoraj pred vrati. 
Otroci si vsekakor zaslužijo te brezskrbne dni, po vseh spremembah 
in ukrepih, s katerimi so bili soočeni v minulih mesecih. Nekaj dni 
lahko vaš otrok preživi tudi s svojimi vrstniki na morju, v duhu 
kolonij, ki smo jih poznali včasih.

RKS Območno združenje Radlje ob Dravi tako letos že 24. leto 
zapored organizira letovanje otrok v Mladinsko počitniškem 
domu Frankopan v Punatu na otoku Krku. 10-dnevno letovanje bo 
potekalo od 8. 8.–18. 8. 2020. Prijave smo že začeli zbirati.

Otroci lahko v letujejo na podlagi zdravstvene napotitve osebnega 
zdravnika, saj se je Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Radlje 
ob Dravi tudi v letos uspešno prijavilo na javni razpis ZZZS za 
sofinanciranje programa zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev 
v višini 14.440,40 EUR. 
Otroci se lahko letovanja udeležijo s sofinanciranjem s sredstvi 
iz javnega razpisa v višini 27,77 EUR/dan, če imajo v medicinski 
dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva in več zapisov 
v času od preteklega razpisa – od 1. 3. 2019 do 7. 2. 2020) ali so 
bili pogosteje bolni (dva ali več zapisov v medicinski dokumentaciji 
v času od preteklega razpisa – od 1. 3. 2019 do 7. 2. 2020), na 
predlog osebnega zdravnika otroka. 
Seveda lahko otroka prijavite na letovanje tudi kot samoplačnika s 
sofinanciranjem s strani Občine Radlje ob Dravi. Občina Radlje ob 
Dravi, kot otrokom prijazno Unicefovo mesto ter mladim prijazna 
občina, si prizadeva, da bi se letovanja otrok in šolarjev udeležilo 
čim večje število otrok, ne samo tisti, ki so tja napoteni zaradi 
zdravstvenih težav.

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV
Na spletni strani občine najdete objavljene naslednje javne 
razpise:
• Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma 

v občini Radlje ob Dravi za leto 2020.
• Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje delovanja 

organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva v občini Radlje ob Dravi za leto 2020.

• Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje programov 
drugih društev in organizacij v letu 2020.

• Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2020.
• Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa.

Občina Radlje ob Dravi

JAVNI POZIV ZA UPORABO ŠPORTNE HIŠE 
RADLJE OB DRAVI ZA SEZONO 2020/21
Obveščamo vas, da je bil dne 4. 6. 2020 na spletni strani Javnega 
zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi objavljen Javni poziv za uporabo 
Športne hiše Radlje ob Dravi za sezono 2020/21. Rok prijave je 
30. 6. 2020.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi



JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA
Na podlagi 10. člena Zakona o športu v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 
(Uradni list RS, št. 26/14 ) in Pravilnika o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi 
(MUV, štev. 1/2016, 27/2016, 7/2018, 11/2019, 12/2020) Občina 
Radlje ob Dravi objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2020.

Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno 
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Radlje ob Dravi, 
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom: *Javni razpis 
– Sofinanciranje športih programov v Občini Radlje ob Dravi za leto 
2020*, in sicer najkasneje 15 dni od dneva objave na spletni strani 
Občine Radlje ob Dravi www.radlje.si), to je najkasneje do 23. 6. 
2020.

Zato je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v proračunu za leto 
2020 zagotovil sredstva, da z organizatorjem letovanj, Rdečim 
križem Slovenije, Območnim združenjem Radlje ob Dravi, ki mu 
je v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije priznan poseben 
status, občina sklene pogodbo o sofinanciranju letovanja 
otrok. Tako bo Občina Radlje ob Dravi letovanje sofinancirala 
s proračunskimi sredstvi, na podlagi vloge staršev in glede na 
dohodke družine za otroke do 17. leta starosti.

Možnost sofinanciranja s strani Občine Radlje ob Dravi do 100 %. 
Vlogo in lestvico sofinanciranja lahko najdete na občinski spletni 
strani, http://www.radlje.si/novice/2607.

Občina Radlje ob Dravi želi na ta način omogočiti otrokom 
doživeti nepozabno izkušnjo, povečati interes za tovrstno 
letovanje in zagotoviti dolgoročno vzdržnost izvajanja programa 
letovanja. 
Več informacij o letovanju lahko dobite pri osebnem zdravniku 
otroka ali na OZ Radlje ob Dravi (040 250 134, 02 887 30 52).

OZRK Radlje ob Dravi

OCVETLIČENJE RADELJ OB DRAVI
Krajevna skupnost Radlje ob Dravi je v sodelovanju z Občino 
Radlje ob Dravi pripravila projekt Ocvetličenje Radelj ob Dravi.
S projektom želimo postopoma ocvetličiti vse javne zgradbe in 
grede ter ponuditi možnost sodelovanja pri projektu ocvetličenja 
tudi zasebnih zgradb in tako skupaj prispevamo k celostni podobi 
mestnega jedra Radlje ob Dravi. 

Predsednik Krajevne skupnosti Radlje, Anton VODUŠEK

SPOŠTOVANI UPORABNIKI!
Obveščamo vas, da sta VGC Dogaja se! in MKC Radlje ob Dravi 
znova odprta.

Vabljeni v našo družbo. 

TEDENSKI PROGRAM VGC DOGAJA SE! IN MKC 
RADLJE OB DRAVI 12. 06. 2020 – 18. 06. 
2020

DATUM URA AKTIVNOST

Petek,12.06. 
2020

od 13:00

20:00

Družabne igre

Križanje mnenj

Sobota, 13. 06. 
2020

od 15:00 Družabni vikend

Nedelja, 14. 06. 
2020

od 15:00 Družabni vikend

Ponedeljek, 15. 
06. 2020

od 13:00

18:00

Družabne igre

Razgibajmo možgane – kviz

Torek, 16. 06. 
2020

9:00
10:00

od 13:00

Zelena menjalnica

Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi

Družabne igre

Sreda, 17. 06. 
2020

7:30

18:00
19:00

20:00

Krvodajalska akcija – Svoj prihod potrdite in se 
dogovorite o uri prihoda na tel. št. 051 389 270, 030 
716 796 ali 051 671 147 (ZTM Ljubljana), nujni telefon 
24/7 051 389 325.
- Ustvarjalna delavnica
Zvočno potovanje z gongi (omejena udeležba–
obvezne prijave v prostorih MKC Radlje ob Dravi ali 
na 030 304 624)
Zvočno potovanje z gongi – skupina dva (omejena 
udeležba – obvezne prijave v prostorih MKC Radlje ob 
Dravi ali na 030 304 624)

Četrtek, 18. 06. 
2020

9:00

od 13:00

16:00

Pomoč pri uporabi računalnika in telefona

Družabne igre

Zelena menjalnica

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
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