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VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN PODVELKA,
RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU IN
VUZENICA
Spoštovani!
Z letošnjim letom bo Vodnik po prireditvah občin Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica, ki ga izdaja Javni sklad za kulturne dejavnosti, OE Radlje ob Dravi izhajal v sklopu vsebine Novičk Občine Radlje
ob Dravi. Objavljen bo v zadnjih novičkah v mesecu, z najavo prireditev za
naslednji mesec.
Vodnik za mesec februar bo tako objavljen v novičkah, ki izidejo v četrtek,
31. 1. 2019.
Najdete ga tudi na spletni strani občine in na spletni stani JSKD https://
www.jskd.si/kulturna-mreza/koroska/radlje/prireditve.htm
Občina Radlje ob Dravi

CENA PROGRAMOV VRTCEV ZA LETO 2019
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 3. redni seji sprejel ceno
programov vrtcev za leto 2019, in sicer:
•
•
•
•
•
•

od 1. 1. 2019 do 31.12. 2019 je cena za 1. starostno obdobje v višini
469,28 EUR.
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je cena za 2. starostno obdobje v višini
367,89 EUR.
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je cena pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 422,35 EUR,
cena poldnevnega programa 2. starostnega obdobja je v višini
331,10 EUR,
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je cena kombiniranega oddelka in sicer
dnevnega oddelka v višini 408,74 EUR in
cena poldnevnega kombiniranega oddelka je v višini 367,87 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 vključene otroke 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.
Občina Radlje ob Dravi

USTANOVITEV SVETA ZA INVALIDE ZA MANDATNO
OBDOBJE 2018-2022
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je 16. 3. 2015 sprejel Sklep o ustanovitvi Sveta za invalide Občine Radlje ob Drvi za mandatno obdobje 20142018. Na podlagi sprejetega Akcijskega programa za neodvisno življenje
invalidov v Občini Radlje ob Dravi za obdobje 2017-2021 je pomembno, da
svet za invalide usklajuje delo in aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z invalidi
na območju Občine Radlje ob Dravi, zato je Občinski svet Občine Radlje ob
Dravi na 3. redni seji sprejel Sklep o ustanovitvi Sveta za invalide za mandatno obdobje 2018-2022.
Občina Radlje ob Dravi

ODLOK O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V
OBČINI RADLJE OB DRAVI
Državni zbor Republike Slovenije ja na 38. redni seji 15. februarja 2018
sprejel novelo Zakona o spodbujanju turizma, ki je začela veljati 15. 3.
2018. V 50. členu ZSRT-1 je določeno, da občine uskladijo svoje splošne
akte, s katerimi določajo turistično takso. Novost ZSRT-1 je promocijska
taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 % zneska turistične
takse. Spremembe ZSRT-1 zahtevajo tudi spremembo občinskega odloka o
turistični taksi v občini Radlje ob Dravi. Odlok mora določiti višino turistične in promocijske takse, način plačevanja turistične takse, način vodenja
evidence turistične in promocijske takse ter nadzor in kazenske določbe.
Občina Radlje ob Dravi je sedaj veljaven odlok sprejela 22. 5. 2006 na
podlagi katerega je turistična taksa določena v točkah. Višina turistične takse v Občini Radlje ob Dravi trenutno znaša 1,00 €. V letu 2018 je znašal
prihodek občine iz naslova pobrane turistične takse 1.943,79 €.
Pomembno je, da bodo morali od 1. januarja 2019 nastanitveni ponudniki
turistom zaračunati tudi promocijsko takso, poleg turistične takse, in sicer
tako, da bodo obračunani turistični taksi dodali 25 % vrednosti. Promocijska taksa je namenjena dodatnemu sofinanciranju Slovenske turistične
organizacije (STO).
Občinski svet na 3 redni seji sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v
Občini Radlje ob Dravi.
Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,00 eur. Promocijska
taksa pa 0,25 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,25 eura na osebo na
dan..
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.

RUMENA NA OBROKE
Vabljeni v četrtek, 24. januarja, ob 18. uri v Knjižnico Radlje na potopisno predavanje in predstavitev
dokumentarnega filma RUMENA NA OBROKE.
Igor Gruber nam bo skozi oči pohodnika predstavil pohod po Rumeni poti
Via Alpina, ki znaša 800 km, dober mesec hoje in kar 50 km vzpona. Pot
prinaša tudi preizkušnje in nevšečnosti, s katerimi se mora soočiti pohodnik, da je deležen novih razgledov in lepot narave. S čudovitimi fotografijami in video posnetki film gledalce ponese v enkratni alpski svet iz Trsta
preko Dolomitov do Oberstdorfa.
Igor Gruber pravi: »Ni popolnega dneva. Če se ukvarjamo s tem, kar gre
narobe ali ni po naših pričakovanjih, bomo zamudili njegove darove.«
Avtor bo po skupnem ogledu filma z veseljem odgovarjal na vprašanja iz
občinstva.

TELOVADNO DRUŠTVO
SOKOL RADLJE OB DRAVI
– VUHRED
Muzej Radlje ob Dravi vas vabi v soboto, 26. januarja 2019, ob 10.00 uri na
javno vodstvo po novi občasni razstavi Sokoli ob severni meji, telovadno
društvo Sokol Radlje ob Dravi – Vuhred v dvorec Radlje, Koroška cesta 68,
Radlje ob Dravi.
Sokolska društva so bila na Koroškem ustanovljena po 1. svetovni vojni.
Sokoli so s telesno vadbo razvijali in krepili narodno in kulturno zavest.
Leta 1920 je bilo ustanovljeno telovadno društvo Sokol Radlje ob Dravi –
Vuhred, ki je leta 1938 postavilo Sokolski dom. Po razstavi, ki predstavlja
razvoj in delo še zlasti radeljskih in vuhreških Sokolov, bo vodila kustodinja
Alenka Verdinek.
Muzej Radlje ob Dravi

CENA STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Občinski svet je na svoji 3. redni seji sprejel skupno ceno storitve pomoč
družini na domu v višini 16,47 evra/uro.
V nadaljevanju je občinski svet potrdil tudi predlog o višji subvenciji cene
socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, tako da uporabnik
plača 2,5 evra/uro, Občina Radlje ob Dravi pa za neposredno socialno oskrbo prispeva 13,97 evra/uro oz. 84,82 % cene storitve.
Občina Radlje ob Dravi

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI
OD 25. DO 31. JANUAR 2018
DATUM

URA

PRIDRUŽI SE DEKLIŠKEMU PEVSKEMU ZBORU
AGLAJA

Petek,
25. 1. 2019

18.00
21.00

Igranje namiznih iger
Križanje mnenj

Aglaje vedno stremimo naprej – k napredku in novim uspehom. Vesele
bi bile, če bi se nam pridružila še kakšna pevka. Zato vabimo vse devetošolke, dijakinje in študentke, ki rade prepevate, da se pridružite zboru.

Sobota,
26. 1. 2019

15.30
16.00
16.00
18.00

Slovenščina za tujce
Družabno popoldne
Mladi upi – šahovski turnir
Kuhamo z mladimi

Nedelja,
27. 1. 2019

16.00

Družabno popoldne

Ponedeljek,
28. 1. 2019

9.00
9.30
10.45
18.00

Angleške pogovorne urice
Berem, torej mislim v Domu Hmelina
Čajanka po nemško v Domu Hmelina
Namizne igre

Torek,
29. 1. 2019

18.00

Igranje namiznega tenisa

9.00
18.00

Kuharska delavnica: Dolenjska in
belokranjska kuhinja – dolenjski fižolov
štrukelj
Ustvarjalna delavnica

09.00
10.00
18.00

Medgeneracijska čajanka
Urice za sproščanje z društvom Šent
Ugankarsko popoldne

Avdicije bodo potekale v januarju 2019 ob petkih, in sicer ob 18.00 v Radljah ob Dravi. Prosimo te, da svojo udeležbo potrdiš pri naši predsednici
Doris Srčič. Kontaktiraš jo lahko na e-naslov doris.srcic@gmail.com ali
preko njene FB-strani. Na voljo ti je tudi za vse druge informacije glede
avdicije in zbora.

Sreda,
30. 1. 2019

Četrtek,
31. 1. 2019

AKTIVNOST

