
  

 

 

 

 

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI 

OBČINSKI SVET OBČINE RADLJE OB DRAVI 

Mariborska cesta 7 

2360 Radlje ob Dravi 

 

Radlje ob Dravi, 22. 6. 2020 

 

Zadeva: Odgovori na vprašanja občinske svetnice, gospe Alenke Helbl,   

 

Spoštovani, 

na seji občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 1. 6. 2020, nam je občinska 

svetnica, gospa Alenka Helbl, zastavila več vprašanj, vezanih na Letno poročilo 

Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi.  

Povzetek vprašanj smo prejeli v pisni obliki s strani občinske uprave. 

 

V priloženem dokumentu odgovarjamo na zastavljena vprašanja. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

Strokovni vodja 

Gregor Likar, prof. l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Transparentnost pri prikazu stroškov po posameznih dejavnostih je zmanjšana. Na 

takšno ugotovitev opozarja tudi NO. Stroški bi se morali ločiti po dejavnostih.  

Po opravljenem nadzoru NO smo na zavodu pričeli še z dodatnimi napori urejanja 

stroškov po posameznih področjih na tem področju in ocenjujemo, da se situacija 

izboljšuje. 

Večji poudarek bi moral biti na kulturi, ki je deloma vključena le na področju mladine 

in sociale (poročilo bi moralo imeti v ta namen svoje poglavje).  

Ocenjujemo, da je trenutni angažma zavoda na področju kulture, upoštevajoč ostale 

aktivnosti in dinamiko kulturne dejavnosti drugih nosilcev dejavnosti v lokalni skupnosti, 

zadosten. V prihodnje si bomo prizadevali za še dodatne aktivnosti na področju 

kulturne dejavnosti. 

Marenberški mladinski lokalni svet (MMLS), katerega člani naj bi vodili mladinsko 

politiko, ni vključen v sodelovanje pri MKC.  

MMLS je ustanovljen kot nosilec mladinskega dela članic MMLS in mladinske politike 

na lokalni ravni in predstavlja osnovo za sodelovanje mladih v lokalni skupnosti. MMLS  

zastopa interese mladih pri lokalnih oblasteh in se z njimi dogovarja o aktivnosti, 

sredstvih idr. S svojim delom spodbuja dejavnosti mladinskih organizacij v Radljah ob 

Dravi, skrbi za informiranje njegovih članic in širše javnosti. 

Vsekakor je MKC zainteresiran za sodelovanje z MMLS, v okviru pristojnosti MMLS-ja. 

Kakšne so konkretne vsebine in časovnica aktivnosti na področju dejavnosti Lokalne 

akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti (LAS)?  

LAS proti zasvojenosti Radlje ob Dravi je bil v Radljah ob Dravi  ustanovljen na pobudo 

Občine Radlje ob Dravi in Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi v letu 2013 s pomočjo 

Inštituta »Utrip« in mladinske organizacije NO EXCUSE.  

Na prvem srečanju članov smo skupaj določili, da bo koordinator skupine Društvo 

prijateljev mladine.  

Sodelujoči v skupini so društva, organizacije in inštitucije, ki delujejo na področju 

mladih. Konkretno v skupini sodelujejo Center za socialno delo Koroška, enota Radlje 

ob Dravi, Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Policijska postaja Radlje ob Dravi, Mladinski 

lokalni svet Radlje ob Dravi, Društvo prijateljev mladine Radlje ob Dravi, Župnišče Radlje 

ob Dravi in Vuhred, Osnovna šola Radlje ob Dravi, Občina Radlje ob Dravi, RKS OZ 

Radlje ob Dravi, VGC Koroške - VGC Radlje ob Dravi in Marenberški mladinski kulturni 

center Radlje ob Dravi.  

V letu 2015 je bilo na celodnevnem srečanju članov z Matejem Koširjem (Inštitut »Utrip«) 

identificiranih pet ključnih problematik in sicer zasvojenost s spletnimi omrežji in telefoni, 

nasilje, prehranske motnje in nezdravi vzorci prehranjevanja, kajenje in alkohol.  

Akcijski načrt LAS proti zasvojenosti Radlje ob Dravi, ustvarjen v letu 2015, opredeljuje 

cilje, aktivnosti, kazalnike, nosilce, rok izvedbe in stroške posameznih aktivnosti za 

posamezne izvajalce.  

 

 



  

 

 

 

 

 

Določeni izvajalci aktivnosti na področju preventive delujejo vsak na svojem 

strokovnem področju.  

Člani LAS proti zasvojenosti Radlje ob Dravi se praviloma srečujejo enkrat letno, da 

pregledamo preventivne aktivnosti ter morebiti identificiramo problematiko, ki se je 

pojavila.  

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi kot konzorciski partner »Preventivne platforme« 

deluje na področju preventive od leta 2017. S preverjenimi preventivnimi programi 

(Izštekani, efekt, trening socialnih veščin, Krepitev družin) delujemo na področju otrok 

in mladostnikov ter se povezujemo z raznimi institucijami. 

V letu 2020 je Javni zavod ŠKTM in Občina Radlje ob Dravi podpisala konzorcijsko 

pogodbo o  sodelovanju z projektom »Preventivna plaforma«, kjer bomo nadgradili 

preteklo delo v smeri celovitega pristopa na področju preventive na lokalni ravni. 

Erasmus + ponuja zelo zanimive vsebine za mlade (dijaki in študenti). Kakšne so 

konkretne vsebine in ideje in koliko mladih je vključenih v ta program? 

Konkretne vsebine so umerjene v dnevne aktivnosti MKC-ja, ki se po angažmaju 

skupine okoli 10 udeležencev, skupaj z mladinskim delavcem nadgrajujejo v prijave na 

različne razpise (npr.  Zavod za razvoj mobilnosti mladih Movit). Primarna ideja, katera 

se bo poskušala realizirati v prihodnje je ponovna aktivacija mladinskih izmenjav, z 

vsebinami, ki so povezane s problematiko prekomerne teže in promocijo zdravega 

življenjskega sloga.  

Kakšni so stroški najemnine za Športno društvo Marenberg? 

Cena najema prostorov za Športno društvo Marenberg znaša 94,97 €/mesec. 

S katerimi mehanizmi in kriteriji oz. s katerimi institucijami/zavodi se poiščejo in 

povabijo k sodelovanju ranljive skupine (ki se ne rade izpostavljajo)?  

VGC Dogaja se! sodeluje z različnimi institucijami, kot npr. Center za socialno delo, 

Zavod za zaposlovanje in raznimi društvi (društvo invalidov, upokojencev,…), kateri že 

v svoje delo vključujejo ranljive ciljne skupine. Zelo dobro sodelujemo tudi s šolskimi 

svetovalnimi službami in na podlagi vseh pridobljenih informacij oblikujemo in za njih 

pripravimo programe. 

Koliko družin je vključenih v preventivni program Krepitev družin?  

V letu 2019 smo v zimskem času zaključili cikel srečanj programa Krepitve družin, v 

katerega je bilo vključenih 6 družin. Krepitve družin izvajamo enkrat na leto,  program 

za eno skupino pa traja pet mesecev. V to obdobje je vključeno pridobivanje družin, 

načrtovanje dela, izvedba 15 srečanj in zaključna evalvacija izvedenega programa.  

Krepitve družin izvajamo kot projektni partnerji »Preventivne platforme« in je 100% 

financiran s strani Inštituta »Utrip«.  

 

 



  

 

 

 

 

Pri storitvi Pomoč družinam na domu je izkazano negativno finančno stanje. Katere so 

nepredvidene finančne okoliščine, ki so vzrok za to?  

V okviru PND smo v letu 2019 v povprečju na mesec oskrbovali 36 uporabnikov. Vseh 

uporabnikov, ki smo jih oskrbovali v letu 2019 je bilo 52. 

V jesenskem času se je število uporabnikov in število efektivnih ur pričelo povečevati, 

zato smo zaposlili dodatno oskrbovalko. Žal pa se je zgodilo, da se je v zadnjih dveh 

prejšnjega leta mesecih obseg storitve PND zmanjšal zaradi nepredvidljivih okoliščin. 

Nepredvidene situacije, ki lahko privedejo do zmanjšanja obsega storitve in s tem 

vplivajo na finančno sliko so lahko nenadna smrt uporabnika, odhod uporabnikov v 

dom za starejše, bolnišnico ali v zdravilišče za dlje časa ipd. 

Projekt Slovenia Green se je prenesel na Občino. Kdo poskrbi za turistično promocijo 

vseh ponudnikov in kdo vodi turistično akcijo, promocijo kot celoto? 

Strategija turistične promocije kraja je v osnovi razdeljena na 2 dela. V prvem delu 

skrbijo za promocijo nosilci turistične dejavnosti. V drugem delu pa nastopa vloga 

javnega zavoda, ki povezuje nosilce na lokalni ravni ter jih koordinira z inštitucijami na 

regionalni ter nacionalni ravni (RRA, STO). 

Festivala Igraj se z mano se v letu 2020 ne bo izvedel, ker ni bilo mogoče doseči 

konsenza s centrom Janeza Levca. Želja je, da se Občina temu projektu ne bi odrekla. 

Festival Igraj se z mano se letos ni izvedel zaradi epidemije covid-19, organizatorji pa 

so pripravili digitalni dogodek, katerega se je zavod tudi udeležil. Zavod in Občina se 

festivalu nista odrekla, predlagala sta le opcijsko racionalizacijo izvedbe projekta, kar 

pa za nosilca licence ni bilo sprejemljivo. 

V poročilu ni več podatkov o statistiki nočitev. Kako je s plačano turistično takso? Tudi 

ti podatki bi morali biti sestavni del poročila.  

Poslovna poročila JZ ŠKTM so v preteklih letih vsebovala tudi omenjeno statistiko, saj je 

zavod v letih 2012-2016 sam upravljal z Marenberškim mladinskim hotelom (hostel) in 

Vodnim parkom. Od junija 2016 sta hostel in Vodni park z glamping hiškami v najemu. 

Ker nimamo dostopa do podatkov o prihodih gostov v omenjene nastanitvene 

obrate, te statistike v poročilu ni. Glede na to, da se bo v okviru projekta Slovenia 

Green izdelala Strategija trajnostnega razvoja turizma v Radljah ob Dravi, bo 

vsebovala tudi podatke za pretekla leta. Turistično takso ponudniki nastanitvenih 

obratov odvedejo Občini, ne pa JZ ŠKTM-ju, zato tudi teh podatkov ni v poslovnem 

poročilu.  

 

 

 

 



  

 

 

 

Kaj pomenijo prihodki od uporabnine, prihodki od trženja, Vodni park in MKC bar? 

Prihodki od trženja so prihodki, s katerim zavod trži športno hišo, vodni park 

(najemnina), organizira rojstnodnevne zabave, prihodki od fotokopiranja, razna 

prefakturiranja stroškov uporabe, organiziranje koncertov itd. Med prihodke trženja 

spada tudi uporabnina za najem telovadnice za učence, za katere krije Stroške 

uporabe Občina Radlje ter vsa društva, s katerimi ima zavod pogodbo o uporabi 

telovadnice. Prihodki vodnega parka so najemnina ter vzdrževanje. Prihodki MKC-bar 

so prihodki za organiziranje rojstnodnevnih praznovanj. 

Kaj pomenijo stroški najemnin? 

Med stroške najemnin zavod izkazuje, najem vozila za PND, najem fotokopirnega 

stroja, najem računovodskega programa, najem premične WC kabine za pomožni 

stadion, najem šotora za prireditev. 

 

 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

Strokovni vodja 

Gregor Likar, prof. l.r. 

 

 

 


