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CENA PROGRAMOV VRTCA ZA LETO 2022
Da bi gledali s srcem,

da bi prepoznali dragocenost časa,
da bi imeli srečo, zdravje, mir in
da bi soustvarjali lepe trenutke,

ki se jih bomo ob letu z veseljem spominjali.
					

(J. Volfand)

Ob prihajajočih praznikih vam želimo miren ter upanja
poln BOŽIČ, v NOVEM LETU pa naj vas spremljajo
predvsem zdravje, osebna sreča in vera v boljše jutro,
ki zagotovo prihaja.

Osnovna šola Radlje ob Dravi je 1. 12. 2021 občini posredovala
predlog izračuna cen programov vrtca za leto 2022.
Izračun cen je pripravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za
izračun cen programov vrtca (Uradni list RS, štev. 97/03, 77/05,
120/05, 93/15 in 59/19). Izračunane cene programov za leto 2022
so višje od trenutno veljavnih cen.
Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe
negospodarstva občine je obravnaval predlog cene in tako kot v
letošnjem letu sprejel stališče, da se cena vrtca za starše v letu 2022
ne poviša. Razlika do ekonomsko izračunane cene, naj se pokriva iz
občinskega proračuna.
Občinski svet je stališče odbora upošteval in tako na svoji 19. redni
seji, dne 13. 12. 2021 sprejel naslednji sklep:
•

Srečno 2022!

•

Župan Občine Radlje ob Dravi,
mag. Alan Bukovnik

•

•

PRISPEVEK ZA NOVOROJENCE
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 19. redni seji, dne
13. decembra 2021 sprejel Sklep o prispevku za novorojence v
Občini Radlje ob Dravi za leto 2022 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 najpozneje 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 2022 je zavod pripravil predlog
cene storitve »Pomoč družini na domu«, ki jo je na 19. redni seji,
dne 13. 12. 2021 potrdil Občinski svet Občine Radlje ob Dravi.
Skupna cena storitve »Pomoč družini na domu« je 20,06 evra/uro.
Občinski svet je, kot vsako leto doslej, potrdil tudi predlog o višji
subvenciji cene socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na
domu«, tako da je cena storitve socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu za uporabnika le 2,5 evra/uro. Občina Radlje ob
Dravi tako za neposredno socialno oskrbo prispeva 17,56 evra/uro
oz. 87,54 % cene storitve. To pomeni, da je storitev v Občini Radlje
ob Dravi še vedno med najcenejšimi v Sloveniji.
Višja subvencija cene izvedene ure pomeni za občane Radelj ob
Dravi večjo dostopnost do storitve.
Občina Radlje ob Dravi

•

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do
31.12. 2022 ceno 1. starostnega obdobja v višini 539,45 EUR.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2022 ceno 2. starostnega obdobja v višini 386,53 EUR.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2022 ceno poldnevnega programa 1. starostnega 		
obdobja v višini 485,51 EUR, ceno poldnevnega programa
2. starostnega obdobja v višini 347,88 EUR.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2022 ceno kombiniranega oddelka, in sicer dnevnega
oddelka v višini 446,97 EUR in poldnevnega kombiniranega
oddelka v višini 402,27 EUR.
Mesečni stroški živil za otroke v cenah programov znašajo
43,23 EUR.

•

Za starše s stalnim prebivališčem v občini Radlje ob Dravi se
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 cena ne poviša. Razliko do
ekonomsko izračunane cene krije Občina Radlje ob Dravi.

•

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni
odsotnosti (začasni izpis otroka) 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.
Ob najmanj celomesečni odsotnosti otrokxa iz vrtca zaradi
bolezni so starši opravičeni plačila za čas odsotnosti ob
predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, vendar najdalj za
dva meseca.
Za čas, ko je otrok iz vrtca odsoten oz. vrtca ne obiskuje,
se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.

•

•

•
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NAJSTAREJŠA OBČANKA DOPOLNILA 99 LET
Kristina Škurnik z Breznega Vrha je v petek, 17. decembra,
dopolnila 99 let. Ob visokem življenjskem jubileju jo je obiskal in
ji čestital tudi župan občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik.
Kristina je zadovoljna, pozitivna in vesela, kar je zagotovo dober
recept za vse nas, ki si želimo, da bi zajemali življenje s polno žlico
in ne glede na ovire, na katere naletimo, z dvignjeno glavo ter
nasmejanim obrazom dočakali tak jubilej.
Spoštovana gospa Kristina, ob vašem življenjskem jubileju vam
želimo obilo zdravja ter srečnih trenutkov v družbi vaših najdražjih.
Občina Radlje ob Dravi

PREGLED AKTIVNOSTI 2021
OBČINA PO MERI
INVALIDOV

OTROKOM PRIJAZNO
UNICEFOVO MESTO

PROSTOVOLJSTVU
PRIJAZNO MESTO

Otvoritev kotička Lahko
branje v Knjižnici Radlje
ob Dravi

Darilni paketi za
dedka Mraza

Obnovitev naziva
v marcu

Pokopališče Radlje –
izris parkirnih mest

Otvoritev kotička
Čebela bere med

Sodelovanje z
Gimnazijo Ravne na
Koroškem

Vodni park – izris
parkirnih mest

Sofinanciranje dodatne
strokovne pomoči –
vzgojiteljica

Pomoč v času
epidemije covida
19; pomoč starejšim,
varstvo otrok

Zbrana poročila o
izvedenih aktivnostih za
leto 2020

Objava varnih točk
v občini na spletni
strani in poročilo o
obiskanosti varnih točk

Donirana
hrana

Poostren nadzor na
parkirnih mestih
rezerviranih za
parkiranje invalidov

Sofinanciranje šole
v naravi

Pomoč pri usmerjanju
prometa pred ZD Radlje
v času testiranja za
covid-19

Podpis dogovora
o sodelovanju pri
projektu Multimodalna
mobilnost

Enkraten prispevek za
novorojenca

Zahvala vsem
prostovoljcem v
Novičkah

ZAKLJUČNO SREČANJE ČLANOV KONZORCIJA
SLOVENIA GREEN
OBISK DEDKA MRAZA
Dragi otroci.
S pomočjo Društva prijateljev mladine Radlje ob Dravi in Občine
Radlje ob Dravi je dedek Mraz pripravil darila za vas. V času od
nedelje, 26. decembra, do petka, 31. decembra, vas bo obiskal
na domu. Če boste pozorni, ga boste lahko tudi pozdravili in
mu pomahali.

V četrtek, 9. decembra, je preko spleta potekalo zaključno letno
srečanje članov Konzorcija Slovenia Green, ki združuje destinacije
in ponudnike s pridobljenim znakom Slovenia Green.
Konzorcij Slovenia Green povezuje že 49 članov, vedno več pa jih
ima tudi sama Zelena shema slovenskega turizma, ki združuje
56 destinacij in 125 ponudnikov turističnih storitev. Poleg vrste
izobraževanj, ki so za člane organizirana vsako leto, Konzorcij deluje
tudi kot razvojno središče za oblikovanje trajnostnih rešitev znotraj
turističnih podjetij in destinacij.
Na letnem srečanju smo člani izvedeli več o načrtovanih
aktivnostih v letu 2022, predvsem pa smo bili seznanjeni z
najnovejšimi informacijami iz projekta LABELSCAPE, v katerem
številne destinacije sodelujemo v sklopu izvajanja anket za potrebe
Zelene sheme slovenskega turizma. Konzorcij tudi v letu 2022 za
člane načrtuje izobraževanja, predvsem na temo razvoja in trženja
trajnostnih produktov, kar je izjemno pomembno tudi za promocijo
slovenskega turizma v tujini. Razpravljali smo o prilagajanju na
podnebne spremembe in izločitve plastike za enkratno uporabo v
turizmu. Z veseljem ugotavljamo, da smo v naši občini že podpisali
Zavezo o zmanjšanju plastičnega pribora.
Sledilo je predavanje Monice Lewicke iz Transformational Travel
Council, kjer verjamejo, da so potovanja, kadar so izvedena
premišljeno in odgovorno, priložnost za transformacijo in
regeneracijo ter povečanje zavesti o pripadnosti skupnosti. Slednje
je v kontekstu pogovora o trajnostnem turizmu ključnega pomena.
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

