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OBDAROVANJE OSKRBOVANCEV V DOMOVIH 
ZA STAREJŠE
Župan mag. Alan Bukovnik je vsako leto skupaj s predsednico Rdečega 
Križa Radlje ob Dravi, predstavniki Medobčinskega društva invalidov 
»Drava« Radlje ob Dravi, Društva upokojencev Radlje ob Dravi in 
Karitas obiskal  oskrbovance naše občine v domovih za starejše, 
in sicer v Koroškem domu starostnikov Črneče in v Domu Hmelina 
v Radljah ob Dravi. Letos je župan zaradi razglašene epidemije in 
veljavnih ukrepov predal darila zaposlenim v domu, ki jih bodo v 
njihovem imenu predali oskrbovancem. 

V letu, ki prihaja jim želimo veliko veselih, nasmejanih trenutkov, 
pozitivne energije, predvsem pa zdravja.

Občina Radlje ob Dravi 

BOŽIČEK ZA EN DAN
CSD Koroška enota Radlje ob Dravi je vrsto let pripravljala konec 
meseca decembra prireditev- obdarovanje otrok iz rejniških in 
socialno šibkejših družin. Letos žal zaradi razglašene epidemije in 
zaradi veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID 19 te 
prireditve ne bomo izvedli. Pa vendar smo kljub tem omejitvam 
iskali možnosti, da bi lahko otrokom in družinam ter starejšim 
polepšali praznike. Tako smo sodelovali v projektu Božiček za en 
dan in s pomočjo posameznih donatorjev obdarovali veliko otrok 
(letos okoli 150 otrok). Moramo reči, da nas je res presenetilo 
odprto srce naših donatorjev- podjetij, občin in posameznikov. 
Za marsikoga od njih leto 2020 ni lahko, predvsem s finančnega 
vidika. Pa vendar kljub vsemu želijo vsaj nekaterim družinam 
polepšati praznike in jih razveseliti. Ti decembrski dnevi so bili 
za nas strokovne delavce CSD Koroška enota Radlje ob Dravi res 

nekaj posebnega, polni nepozabnih doživetij. Ob dostavi donacij 
posameznikom in družinam smo lahko bili priče, koliko ljudi se bori 
s finančnimi stiskami. Z darilnimi boni in nakupi potrebščin smo 
jim skušali polepšati te praznične trenutke. Marsikdo, predvsem 
starejši, se preživljajo z nizkimi dohodki, s katerimi morajo ravnati 
preračunljivo. Kupijo osnovne stvari za prehrano, ostalo porabijo 
za plačilo položnic. Ko sva s sodelavko osebe, ki nimajo prevoza in 
so želeli, da kar nakupiva midve stvari, vprašali kaj si želijo, so ostali 
brez besed. Tako dolgo je že tega, ko so razmišljali o tem, kaj imajo 
radi, kaj bi lahko bil priboljšek zanje v teh prazničnih dneh. Svojo 
skromno pokojnino namenjajo za osnovne potrebščine, za drugo ne 
ostane več. 
Neka oseba je ob prejetju donacije vprašala, kaj naj naredi z njo, ali 
naj raje plača kakšno položnico ali si kupi kaj zelenjave in sadja…. 
Podobnih zgodb je bilo še veliko. Veseli smo bili tudi pomoči nekega 
donatorja, ki je v mesecu decembru nudil tople obroke eni izmed 
družin ter občasno tudi nekaterim občanom Občine Radlje ob Dravi. 
Nek drugi donator je z okusnimi družinskimi picami polepšal praznike 
večim družinam.  
S temi donacijami res ne moremo  pokriti stiske vseh ljudi na našem 
območju, ki so pomoči potrebni, pa vendar tudi z majhnimi vztrajnimi 
koraki lahko vsako leto polepšamo praznike vsaj nekaterim. In to brez 
pomoči naših donatorjev ne bi bilo možno.   

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki se skupaj z nami strokovnimi delavci 
na enoti Radlje trudijo pomagati ljudem v stiski. Vsem želimo vse 
dobro v prihajajočem letu v upanju, da bomo lahko kmalu spet 
deležni prijaznih nasmehov in toplih stiskov dlani. 

CSD Koroška, Enota Radlje ob Dravi, Mirjana POPIJAL



VOŠČILO
So pred nami zadnji dnevi iztekajočega se leta. Ni nam bilo naklonjeno! 
Bomo pa dočakali novega brez stiska rok,  izrečenih želja ter podarjenih 
pozornosti z mislimi zahvale vsem, ki doprinašajo k uspešnosti dela v 
našem društvu.  Naj beseda zahvale in voščilo doseže vaše domove, 
vaša srca v upanju, da nam bo čas, ki prihaja naklonil zdravja in novega 
upanja. Veliko sreče v leto 2021.

TURISTIČNO DRUŠTVO RADLJE

ZAPISNIK ZBORA OBČANOV REMŠNIK, KI JE 
POTEKAL V PETEK, 8. NOVEMBRA 2019, 
OB 19. URI V DVORANI.

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, 
(MUV št. 28/16, 35/17 in 11/19) je župan sklical zbor 
občanov. Vabilo je bilo objavljeno v Novičkah Občine 
Radlje ob Dravi, na spletni strani občine, na plakatnih 
mestih in na socialnih omrežjih.

Prisotni: 
- 36 občank in občanov Remšnika, 
- mag. Alan Bukovnik, župan,
- Anton Potnik – direktor JP KIČ Radlje ob Dravi.

Dnevni red:
1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter 
ostala problematika

Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v 
občini ter ostala problematika je župan predstavil:
- informacijo o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v 
 porečju Drave – 3. sklop«,
- projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-
 Koležnikov most«,
- projekt »Skupni prometni prostor na območju 
 cerkvenega trga«,
- projekt »Aglomeracija 10991 ZG. VIŽINGA – 
 RADLJE«; izgradnja sekundarne kanalizacije
- projekt »Dravska kolesarska pot Radlje – Vas«, 
- rekonstrukcija in novogradnja prometne ureditve 
 poslovne cone »Pušnik«, 
- ureditev napajališč in prižigališč javne razsvetljave v 
 občini,
- ureditev prehoda za pešce v Vuhredu skupaj z bičem 
 in javno razsvetljavo, 
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  
 v Občini Radlje ob Dravi,
- predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za 
 leto 2020,

- Načrt razvojnih programov 2020- 2023,

Predlogi in pobude občanov:
- Dodatni oddelek vrtca 2020/2021;
 ODGOVOR: Ob vpisu otrok  v Vrtec za šolsko leto 
 2020/2021 dodatnega oddelka ni bilo potrebno 
 zagotoviti, saj so kapacitete prostora vrtca 
 zadostovale,  glede na  število vpisanih otrok;
- Asfaltiranje ceste do šole in ureditev odvodnjavanja;
 ODGOVOR: izvedba je v predlogu proračuna za 
 leto 2022;
- Vodovod Dajčman – Podrzavnik (Občina Podvelka);
 ODGOVOR: Izgradnja je v planu izgradnje v finančni  
 perspektivi 2021-2027;
- Ureditev odvodnjavanja Tišlarjev mlin – Kepec;
 ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje 
 d.o.o. – odvodnjavanje je urejeno;
- Ureditev bankin Bajs- Pot.
 ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje 
 d.o.o. – bankine urejene;

Zbor se je zaključil ob 20.30 uri.
Zapisal: Anton  POTNIK                                                                         

Mag.  Alan Bukovnik
Župan Občine Radlje ob Dravi

PRISPEVEK ZA NOVOROJENCE
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 14. redni seji, dne 
21. decembra 2020 sprejel Sklep o prispevku za novorojence v 
Občini Radlje ob Dravi za leto 2021 v višini 160,00 EUR.
Upravičenci (starši ali skrbnik ali rejnik) uveljavljajo pravico do 
prispevka s pisno vlogo, ki jo dobite v sprejemni pisarni občine ali 
na spletni strani občine. Vlogo je treba oddati najkasneje v šestih 
mesecih od otrokovega rojstva. Po izteku tega roka pravice do 
enkratnega prispevka ni več mogoče uveljavljati.

Občina Radlje ob Dravi 

CENA STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi od 16. 3. 2017 dalje izvaja storitev 
»Pomoč družini na domu«. Za leto 2021 je zavod pripravil predlog cene 
storitve »Pomoč družini na domu«, ki jo je na 14. redni seji, 21. 12. 
2020 potrdil Občinski svet Občine Radlje ob Dravi. Skupna cena storitve 
»Pomoč družini na domu« je 17,64 evrov/uro. Občinski svet je, kot vsako 
leto doslej, potrdil tudi predlog o višji subvenciji cene socialno-varstvene 
storitve »Pomoč družini na domu«, tako da je cena  storitve socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika le 2,5 evra/uro.
Tako, da Občina Radlje ob Dravi  za neposredno socialno oskrbo prispeva 
14,50 evrov/uro oz. 85,30 % cene storitve. To pomeni, da je storitev 
v Občini Radlje ob Dravi še zmeraj med najcenejšimi v Sloveniji. Višja 
subvencija cene izvedene ure pomeni za občane Radelj ob Dravi večjo 
dostopnost do storitve. 
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