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Vuhred, podarila sezonske karte za Vodni park 
Radlje ob Dravi.

Sezonska karta v prosti prodaji stane 40 EUR. 
Občina Radlje ob Dravi je financirala 533 
sezonskih kart. Seznam osnovnošolcev je 
Občina Radlje ob Dravi pridobila od Osnovne 
šole Radlje ob Dravi. Skupna vrednost vseh 
kart za osnovnošolce je bila 21.320,00 EUR. 

SOFINANCIRANJE 
INVESTICIJE NA 
PRIMARNI RAVNI 
ZDRAVSTVENE 
DEJAVNOSTI
Občina Radlje ob Dravi se je konec julija s 
projektom Nabava prenosnega urgentnega 
ultrazvoka za Zdravstveni dom Radlje ob Dravi 
uspešno prijavila na javni razpis Ministrstva za 
zdravje, za sofinanciranje investicij na primarni 
ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2015. 
Celotna vrednost investicije znaša 24.472,00 
EUR, od tega bomo od ministrstva prejeli 
sredstva v višini 18.053,00 EUR. 

Z nakupom aparata za Zdravstveni domu 
Radlje ob Dravi bo omogočeno:
−	 zagotavljanje primarnega zdravstva,
−	 izboljšanje dela v zdravstvenem domu in 

na terenu,
−	 boljša dostopnost invalidom in 

starostnikom,
−	 izboljšanje kvalitete in hitrosti zdravljenja 

pacientov,
−	 pacientom prijazno okolje,
−	 kvalitetnejše aparature za diagnosticiranje 

in zdravljenje pacientov,
−	 izboljšanje hitrosti in kvalitete sistematskih 

in ostalih pregledov,
−	 prilagoditev novi zakonodaji.

Cilj projekta je nakup prenosnega urgentnega 
ultrazvoka za potrebe satelitskega urgentnega 
centra.

SOFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OBČINE JAVNIM ZAVODOM, 
KATERIH USTANOVITELJICA JE OBČINA RADLJE OB DRAVI
ŠOLA V NARAVI
Občina Radlje ob Dravi bo tudi v šolskem letu 
2015/2016 sofinancirala šole v naravi. Tako kot 
do sedaj, bo proračun Občine Radlje ob Dravi 
tudi v prihodnje vseboval sredstva namenjena 
za sofinanciranje letne in zimske šole v naravi.

V preteklosti so se sredstva namenjena za 
letno šolo v naravi delila med dvema šolama 
v naravi  in sicer za letovanje v Čatežu in 
letovanje v Poreču.

Sredstva namenjena za zimsko šolo v naravi pa 
so bila v celoti namenjena za šolo v naravi za 
letovanje na Rogli.

Zaradi odločitve osnovne šole, kot 
organizatorja šol v naravi, da letne šole v naravi 
v Poreču ne organizira več, bomo sredstva, ki 
so bila namenjena za sofinanciranje letne šole 
v naravi v Poreču v celoti pustili in namenili 
za letno šolo v naravi, ki jo bo osnovna šola 
organizirala.

SOFINANCINJE  občine za šole v naravi v 
šolskem letu 2014/2015 
Zimska šola v naravi  (Rogla) 5.695,00 EUR
Letna šola v naravi  
(Čatež in Poreč) 5.145,00 EUR

SOFINANCINJE občine za šole v naravi v 
šolskem letu 2015/2016 
Zimska šola v naravi 5.695,00 EUR
Letna šola v naravi 5.145,00 EUR

Občina Radlje ob Dravi, kot ustanoviteljica 
javnega zavoda Osnovne šole Radlje ob Dravi, 
si vsekakor želi in pričakuje, da bo osnovna 
šola, kot organizator šol v naravi, v soglasju s 
starši tudi v bodoče organizirala najmanj dve 
(2) šoli v  naravi, saj je v interesu občine, da se 
naši učenci v teh šolah v naravi naučijo plavati 
in smučati.

V kolikor bo osnovna šola pripravljena 
organizirati tudi tretjo šolo v naravi, bo občina 
tudi za to šolo zagotovila še dodatna sredstva 
za sofinanciranje.

Sredstva, ki jih bo občina v proračunu 
namenila za sofinanciranje šole v naravi, 
bodo na podlagi prejetega seznama otrok, 
ki se bodo udeležili šole v naravi, prejetega 
s strani šole, v skladu s prejemki staršev, s 
sklepom dodeljena posameznemu otroku/
staršu. 

O višini dodeljenih sredstev posameznemu 
udeležencu šole v naravi bo obveščena tudi 
osnovna šola, ki bo za dodeljeno višino 
sredstev s strani občine, zmanjšala prispevek 
staršev za plačilo šole v naravi.

DODELJENE ENKRATNE 
SOCIALNE POMOČI 
ZA NAKUP ŠOLSKIH 
POTREBŠČIN V LETU 2015
Občina Radlje ob Dravi je v letu 2015 za šolske 
potrebščine v šolskem letu 2015/2016 iz 
proračuna Občine Radlje ob Dravi namenila 
5.658,01 EUR za učence Osnovne šole Radlje 
ob Dravi, s podružnicama Remšnik in Vuhred.
Upravičencem do enkratne socialne pomoči 
za nakup šolskih potrebščin je bila na podlagi 
vloge dodeljena višina denarne pomoči na 
podlagi Pravilnika o dodeljevanju enkratnih 
socialnih pomoči v Občini Radlje ob Dravi 
(MUV 11/05, 15/11 in 6/12). Enkratna 
socialna pomoč se je nakazala v funkcionalni 
obliki (naročilnica), izdana na podjetje, kjer 
nudijo šolske potrebščine in učbenike. Teh 
prejemnikov je bilo 44. 

SEZONSKE KARTE 
ZA VODNI PARK 
RADLJE OB DRAVI ZA 
OSNOVNOŠOLCE
Občina Radlje ob Dravi je za kopalno sezono 
2015 vsem osnovnošolcem Osnovne šole 
Radlje ob Dravi, s podružnicama Remšnik in 

Občina Radlje ob Dravi



JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ
Na podlagi 10. člena Pravilnika 
o štipendiranju izredno 
nadarjenih študentov in dijakov 
(MUV, štev. 16/1996, 23/1997, 
25/1997 in 12/2009) Občina 
Radlje ob Dravi objavlja JAVNI 
RAZPIS za dodelitev štipendij 
Občine Radlje ob Dravi za 
šolsko leto 2015/2016 za eno 
(1) štipendijo za nadarjene 
študente v Občini Radlje ob 
Dravi, ki se izobražujejo na javno 
veljavnih študijskih programih v 
Republiki Sloveniji. 

Pri podeljevanju štipendij se 
upošteva: 

- potrebe javnih zavodov in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica 
je Občina Radlje ob Dravi,

- študijski uspeh, 

- priporočilo šole oz. priporočilo 
pedagoga tistega predmeta, 
v katerem študentje dosegajo 
nadpovprečne rezultate in

- stalno prebivališče na področju 
Občine Radlje ob Dravi.

Javni razpis je objavljen na spletni 
strani občine, http://www.radlje.
si/razpisi_in_natecaji.

Prijave za razpisano štipendijo in 
zahtevano dokumentacijo morajo 
kandidati poslati na naslov: 
Občina Radlje ob Dravi, Komisija 
za štipendiranje, Mariborska 7, 
2360 Radlje ob Dravi.

Zadnji rok prijave je 20. oktober 
2015. 

Občina Radlje ob Dravi

V POSTOJNSKO JAMO IN  
NA SLOVENSKO PRIMORJE
V sredo, 3. 10. 2015, smo se v zgodnjih jutranjih urah na avtobusni postaji zbrali udeleženci izleta, ki ga je 
že drugič organiziralo K-TD Havaji, Sp. Vižinga. Pričelo je deževati, ampak tudi nekaj kapljic dežja ni moglo 
zmotiti dobrega razpoloženja na avtobusu in pred vhodom v Postojnsko jamo. Po ogledu jame pa se je zdelo, 
da se je tudi vreme nalezlo naše dobre volje in posijalo je sonce. Nadaljevali smo pot do Kraškega roba, ki s 
svojim strmim robom ločuje celinsko in mediteransko podnebje in si ogledali Sveto jamo pri Socerbskem gradu. 
Pot nas je vodila v Strunjan, nato pa smo obiskali Krajinski park  Sečoveljske soline, kjer sol pridobivajo po 
tradicionalnem postopku že več kot 700 let. 
Izlet smo zaključili s sprehodom ob morju in ogledom znamenitega Tartinijevega trga v mestu Piran.

K-TD HAVAJI

10.10.2015 – sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje – predstava in ustvarjalna delavnica ob tednu otroka: 

O ZELENI ŽABICI EMI, KI NI MARALA VODE.
Zelena žabica Ema nikoli ni marala vode. Če je le lahko, je v svojih najljubših roza kopalkah z 
belimi pikami sedela na robu velike mlake, srkala limonado in brala dnevno časopisje. Tako 
je Ema veljala za žabico, ki je daleč naokoli vedela največ. Vedela je kakšno bo vreme, kaj 
je novega v sosednji mlaki, kje bodo odprli novo trgovino in kje se da imenitno zabavati. 
Predvsem pa je Ema poznala vse govorice, ki so krožile v bližnji in daljni okolici. In ker 
je včasih poslušala le z enim ušesom in brala tako na hitro, le z enim očesom, je kakšno 
informacijo razumela nekoliko po svoje. In prav zaradi tega se je življenje zelene žabice 
Eme pošteno zapletlo. Tako močno, da ji celo voda ni bil več tako zelo zoprna…

Predstavo izvaja Pravljičarna, po predstavi otroci ustvarjajo s člani DPM Radlje. 
Organizator: Društvo prijateljev mladine Radlje. Udeležba je brezplačna.

VABILO
Območno združenje Rdečega 
križa RADLJE OB DRAVI vabi vse 
zdrave občane, stare od 18 do 
65 let, na odvzem krvi, ki bo v 
SREDO, 14. 10. 2015, v osnovni 
šoli v RADLJAH. Vpis na akciji je 
od  7.30 do 12.00.

Na dan odvzema zajtrkujte 
nemastno hrano.

Prosimo, da s seboj prinesete 
osebni dokument, ki izkazuje 
vašo istovetnost. 

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!
OZ RK Radlje ob Dravi

ZAHVALA!
Pa je za nami – in bilo je prijetno, 
zabavno, domiselno, pa že 
drugo leto v središču našega 
lepega kraja. Tudi neprijetno 
jesensko vreme nam ni moglo 
do živega.

Ta naš HMELJARSKI LIKOF – spet 
je privabil pisano množico in 
tako zaključil lepo praznovanje 
naše občine. Vse se je  izteklo 
v zadovoljstvo vseh, ki smo s 
skrbjo in tudi zadovoljstvom vse 
pripravili.

Naj bodo te besede 
namenjene v zahvalo vam, 
ki ste k prijetnemu vzdušju 
tega skupnega, nepozabnega 
dne doprinesli s svojim 
sodelovanjem.

Hvala vam!

TD Radlje s predsednico  
Antonijo Račnik

BREZPLAČNA OSNOVNA ŠOLA  
ZA ODRASLE
PRILOŽNOST ZA VSE, KI ŠE NIMATE DOKONČANE OSNOVNE ŠOLE – NE GLEDE NA VAŠA LETA vas MOCIS center 
za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec vabi, da se osebno oglasite pri njih ali jih pokličete. Za vas bodo poiskali 
najboljši način, kako do zaključene osnovne šole. Če bo skupina štela najmanj 8 udeležencev, lahko program 
organizirajo tudi v Radljah. Vpisi potekajo do 9. 10. 2015. Vpišete se lahko v 7., 8. in 9. razred devetletke. 

Vse informacije dobite na 02 88 46 409 ali urska.novak@mocis.si.


