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Številka: 4110-0007/2017 
Datum: 18.12.2018 
 
 
 
SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF 
Pavšičeva 1 
1000 Ljubljana 
 
 
 
ZADEVA: Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2018 
 
Spoštovani! 
 
V sladu z 6. členom Pogodbe o sodelovanju, ki je bila z občino Radlje ob Dravi sklenjena 6.12.2013, vam 
pošiljamo vsebinsko in poslovno poročilo za leto 2018. 
Občina Radlje ob Dravi ima v Proračunu občine Radlje ob Dravi posebej za OPUM odprto proračunsko 
postavko Otrokom prijazno Unicefovo mesto. V letu 2018 je proračunska postavka znašala 
5.758,87EUR in v okviru te postavke smo izvedli naslednje aktivnosti: 
  

1. Igrice vzgojiteljic v avli Osnovne šole Radlje ob Dravi 

2. Medobčinski otroški parlament v Radljah  

3. Sofinanciranje kart za Vodni park Radlje 

4.  Sofinanciranje pomočnice vzgojiteljice v vrtcu Radlje ob Dravi 

5. Prevzem funkcije ravnatelja 

6. Obdaritev za dedka mraza 

 
- Vzgojiteljice vsako leto za otroke iz vrtcev Radlje ob Dravi, Vuhred in Remšnik pripravijo igrice. 

V letu 2018 sta bili odigrani 2 igrici, ena v spomladanskem in ena v zimskem času. 
 

- 20.2.2018 je v prostorih MKC-ja V Radljah ob Dravi v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom 
Dogaja se!, Centrom aktivnosti Koroške in Osnovno šolo Radlje ob Dravi potekal Medobčinski 
otroški parlament, ki so se ga udeležili predstavniki naslednjih osnovnih šol: Radlje ob Dravi, 
Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Dravograd in Brezno-Podvelka. Učenci so lahko povedali 
svoja mnenja na temo šolstvo in šolski sistem. Vse skupaj je pod budnim očesom spremljala 
strokovna komisija, sestavljena iz strokovnjakov  s področja šolstva in šolskega sistema. Izmed 
24 učencev je bilo izbranih 7 in ti so se 23.3.2018 udeležili regijskega parlamenta v Kulturnem 
centru na Ravnah na Koroškem. Iz Osnovne šole Radlje ob Dravi se je regijskega parlamenta 
udeležil 1 učenec.  
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- V času poletnih počitnic je občina Radlje ob Dravi sofinancirala nakup kart za Vodni park Radlje 

za vse osnovnošolce.  
 

- Od 1.9.2018 občina Radlje ob Dravi sofinancira pomočnico vzgojiteljico v vrtcu Radlje ob Dravi. 
Razlog, zakaj se je občina odločila za sofinanciranje, je bil ta, da sta vrtec v tem šolskem letu 
začela obiskovati otroka, pri katerem je prisotna razvojna motnja in bi se zaradi tega moral 
normativ v vrtcu zmanjšati za 10 otrok. Da bi ohranili mesta v vrtcu in še 10 otrokom omogočili 
varstvo, je bil s strani Osnovne šole Radlje ob Dravi podan predlog o sofinanciranju pomočnice 
vzgojiteljice, ki ga je občina Radlje ob Dravi potrdila.   

 
- 20. november je UNICEF-ov svetovni dan otrok. Občina Radlje ob Dravi je pristopila k projektu 

»kidstakeover« in tako so otroci letos za en dan prevzeli funkcijo ravnatelja Osnove šole Radlje 
ob Dravi. Sodelovali sta 2 učenki in 2 učenca. Razprava je tekla v smeri, kaj v šoli izboljšati oz. 
spremeniti, učenci so lahko predstavili svoja mnenja in svojo vizijo, kako bi oni nastopali v 
funkciji ravnatelja oz. učitelja.  

 
- Vsako leto v mesecu decembru  dedek mraz obišče otroke občine Radlje ob Dravi. Obdarovanja 

potekajo po krajih, in sicer v Radljah ob Dravi, Vuhredu, Remšniku in na Svetem Antonu. 
Obdaruje se otroke, za katere je občina prejela prijavnico in so stari med enim in šestim letom. 
 

- Skozi vso leto smo sodelovali z lokalnimi Varnimi točkami in jih seznanjali z informacijami in 
novostmi na tem področju.  

 
Pripravila: 
Nives Čavnik, višji svetovalec III 
 

OBČINA RADLJE OB DRAVI 
mag. Alan BUKOVNIK, župan  

 
 
Vročiti: 

- naslovniku, AR; 
- v spis, tu. 
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