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1. UVOD 

Delo v Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi je v letu 2018 potekalo v skladu z zastavljenim 

letnim programom dela. Pri tem smo izvajali vse aktivnosti, ki so že stalnica pri našem delu, 

hkrati pa vključili nove in dodatne vsebine, s katerimi smo naše delo nadgradili in razširili. 

Ponosni smo, ker smo v naše aktivnosti vključili več uporabnikov in skupaj z njimi izvedli 

obsežnejši program, predvsem pa zadovoljni z izboljšanjem infrastrukture v Občini Radlje ob 

Dravi, s katero upravljamo.  

Področja, ki jih pokrivamo v zavodu so mladinska dejavnost, šport, kultura, sociala in turizem. 

Pri izvajanju svojega poslanstva smo se povezovali z zunanjimi strokovnjaki, regijskimi in 

državnimi organizacijami in krepili sodelovanje z lokalnimi društvi, organizacijami in 

posamezniki. 

Zaposleni v Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi izkazujejo pri delu visok nivo poslovne 

kulture in etike, ohranjajo medsebojno zaupanje, zaupanje ustanovitelja, partnerjev in okolja. 

Sestavni del poročila sta: 

1. Poslovno poročilo o poslovanju pravne osebe javnega prava oziroma Javnega zavoda 

ŠKTM Radlje ob Dravi, ki ga je s svojimi sodelavci pripravil direktor kot odgovorna oseba 

Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi; 

2. Računovodsko poročilo z bilanco stanja in izkazom prihodkov ter odhodkov, ki ga je 

pripravil računovodski servis LARS, Ladinek Danica, s.p. 

Poslovno poročilo je sestavljeno iz 4 delov, in sicer: 

a) SPLOŠNI DEL 

V splošnem delu so matični podatki zavoda, kadrovska gibanja, predstavitev delovanja 

organov zavoda, upravljavska in investicijska funkcija. 

b) OPERATIVNI DEL 

V operativnem delu so predstavljena poročila o delovanju na področjih za katere je zavod 

pristojen: šport, kultura, turizem, mladina, sociala ter posamezni projekti. 

Dejavnost vseh aktualnih področij je prepletena in se prekriva, zato je mejo med posameznimi 

dejavnostmi, glede na področja, nemogoče ostro zarisati. Zaradi tega se tudi posamezna 

poročila za posamezno področje prekrivajo in prepletajo. Enako je z nastalimi stroški, ki se v 

večini poslovnih dogodkov nanašajo na dve ali več področij in jih ni mogoče pripisati le eni 

izmed dejavnosti. Natančneje je možno poročati o posameznih projektih in o posameznih 

dejavnostih povezanih na primer: s posameznimi projekti, športno hišo, športnim stadionom 

ali drugo infrastrukturo, s katero upravlja zavod. Zavod se je ukvarjal tudi s posameznimi 

projekti, ki jih je izvedel kot samostojne projekte ali po naročilu občine kot so: Radeljska 

srečanja, čistilna akcija, silvestrovanje na prostem ...  
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c) FINANČNI DEL 

Finančni del sestavljajo: Računovodsko poročilo z bilanco stanja in izkazom prihodkov in 

odhodkov, kratkoročna sredstva, zaloge, kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 

razmejitve, dolgoročne obveznosti, investicijska vlaganja in pregled poslovanja. Vse navedeno 

je opremljeno tudi s kratkimi komentarji in pojasnili. 

ZAKLJUČNI DEL 

Kratek povzetek in pričakovanja za prihodnost.       
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2. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

2.1 Osnovni podatki o Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi 
 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

Mariborska cesta 4 

2360 Radlje ob Dravi 

MATIČNA ŠTEVILKA 3372421000 

  

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA SI58270574 

  

REGISTRACIJA Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, št. vložka 

2008/24209 

  

VPIS SUBJEKTA V SODNI REGISTER 04. 08. 2008 

  

REGISTRSKI ORGAN Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 

  

USTANOVITELJ Občina Radlje ob Dravi 

  

ZAKONITI ZASTOPNIK Damjan Cvetko 

  

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA Javni zavod 

  

ŠTEVILKA PODRAČUNA PRI UJP 01301-6000000262 

  

SEKTORSKA PRIPADNOST (SKIS) S.11001 (nefin. družbe pod javnim 

nadzorom) 

  

GLAVNA DEJAVNOST 85.510 (izob., izpopol., usposab. na področju 

športa) 
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FIRMA/IME Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem 

in mladino Radlje ob Dravi 

  

SKRAJŠANO Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

  

ČLANI SVETA ZAVODA 5 članov (predsednik, podpredsednik, 3 člani) 

  

ODGOVORNA OSEBA Damjan Cvetko (direktor, določen čas -

mandat, polni delovni čas) 

  

DRUGI ZAPOSLENI v letu 2018 Sklenjene pogodbe o zaposlitvi:  

Strokovni vodja, določen čas do 06.10.2018, 

polni delovni čas; 

Višji svetovalec področja I., določen čas za 

čas trajanja projekta, polni delovni čas do 

odpovedi pogodbe 30.09.2018; 

Višji svetovalec področja I., določen čas za 

čas trajanja projekta, polni delovni čas od 

01.10.2018 dalje; 

Področni svetovalec I. -  področje športa, 

nedoločen čas, skrajšan delovni čas;  

Področni svetovalec III. – delo na projektih 

in področju turizma, nedoločen čas, polni 

delovni čas; 

Področni svetovalec III. – delo na projektih 

in področju sociale, nedoločen čas, polni 

delovni čas; 

Višji področni referent I., nedoločen čas, 

polni delovni čas;  

Mladinski delavec I., nedoločen čas, polni 

delovni čas; 

Področni svetovalec III, določen čas za čas 

trajanja projekta, polni delovni čas; 
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Področni svetovalec III., določen čas od 

24.07.2018 do 31.12.2018, polni delovni čas; 

Mladinski delavec I., določen čas od 

01.03.2018 do 30.11.2018 – razpis mladinski 

delavec – polni delovni čas; 

Socialni oskrbovalec II., nedoločen čas, polni 

delovni čas; 

Socialni oskrbovalec II., nedoločen čas, polni 

delovni čas; 

Socialni oskrbovalec II., določen čas do 

31.12.2018, polni delovni čas; 

Socialni oskrbovalec II., določen čas do 

31.12.2018, polni delovni čas; 

Socialni oskrbovalec II., določen čas od 

26.02.2018 do 31.12.2018, polni delovni čas; 

Socialni oskrbovalec II., določen čas od 

20.03.2018 do 31.12.2018, polni delovni čas; 

Socialni oskrbovalec II., določen čas od 

18.06.2018 do 31.12.2018, polni delovni čas. 

 

Posebna pogodba – javna dela: 

- 6.stopnja izobrazba (01.01.2018-

31.03.2018), 

- 7.stopnja izobrazbe (01.01.2018-

23.07.2018), 

- 7. stopnja izobrazbe (11.01.2018-

16.06.2018),  

- 6.stopnja izobrazbe (01.04.2018-

31.12.2018), 

- 7.stopnja izobrazbe (18.06.2018-

30.09.2108) 

- 7.stopnja izobrazbe (04.10.2018-

31.12.2018). 
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2.2 Opis razvoja zavoda in njegovih dejavnosti 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 15. redni seji, dne 2. junija 2008, sprejel Odlok 

o ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: odlok). V odloku so 

navedene uvodne in statusne določbe, dejavnosti zavoda, organi zavoda, pravice, obveznosti 

in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti 

zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda, splošni akti ter prehodne 

in končne določbe. Osnovni akti, potrebni za delovanje zavoda, so bili sprejeti takoj po 

sprejetju odloka o ustanovitvi zavoda: Statut Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, Poslovnik 

Sveta zavoda, Poslovnik o delu strokovnih svetov zavoda, Pravilnik o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi in drugo. V letu 2011 je bil 

sprejet noveliran Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem 

zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi. To je bilo potrebno, da se je zavod formalno pripravil na 

upravljanje še druge infrastrukture, Mladinskega kulturnega centra s hotelom Radlje ob Dravi, 

Vodnega parka Radlje ob Dravi in Smučišča Vuhred. Sistemizirali smo delovna mesta, ki so za 

upravljanje in vodenje teh objektov bila potrebna, ne glede na pravno formalna razmerja, ki 

so bila  s kadri vzpostavljena. V letu 2012 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Statuta 

Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, ki so sledile spremembam Odloka o ustanovitvi Javnega 

zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi. Sprejeta je bila tudi Strategija Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob 

Dravi. V letu 2013 je bil še nekoliko dopolnjen Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest za delovna mesta na turističnem in mladinskem področju. Javni zavod je namreč 

sam upravljal z nastanitvenim delom hostla, kjer je imel za ta opravila (recepcija, nastanitve, 

urejanje sob in ostalih prostorov itd.) zaposlene delavce. 

Po izteku projekta Švicarski mehanizem – Igranje za znanje smo ohranili, oziroma nadaljevali s 

programi, ki jih je omogočal vzpostaviti ta projekt. V prostorih Mladinskega kulturnega centra 

smo na novo vzpostavili Dnevni center aktivnosti in pripravili programe za udeležence starejše 

generacije, brezposelne, invalide in druge udeležence teh delavnic. 

Nove infrastrukturne pridobitve, ki jih upravlja zavod, so zahtevale sprejem pravil kot so: 

Pravilnik o upravljanju in uporabi Športne hiše Radlje ob Dravi in Pravilnik o upravljanju in 

uporabi Športnega stadiona Radlje ob Dravi, ki ju je na predlog zavoda sprejel Občinski svet 

Občine Radlje ob Dravi leta 2011. V letu 2013 je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi preklical 

Pravilnik o upravljanju in uporabi Športne hiše Radlje ob Dravi, nato pa ga je nekoliko 

spremenjenega sprejel Svet zavoda. Spremembe se nanašajo predvsem na večja pooblastila 

in večjo  fleksibilnost vodstva zavoda pri določanju višine uporabnine glede na sprejeti cenik 

in  povpraševanje. Sprejeti so bili še naslednji akti: Letni program uporabe športne hiše Radlje 

ob Dravi, ki se sprejema vsako leto in Hišni redi za Športno hišo in Športni stadion, pa ceniki  

storitev, ki jih nudi zavod. 

V letu 2017 je bilo tako na organizacijskem, vsebinskem, normativnem in kadrovskem 

področju najbrž največ dogajanja v vsem obdobju obstoja zavoda.  
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S 1. januarjem smo pričeli skupaj s partnerjem Koroškim medgeneracijskim centrom izvajati 

petletni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

VEČGENERACIJSKI CENTER »Dogaja se! Center aktivnosti Koroške«. 

Izključno na projektu sta zaposleni dve delavki s polnim delovnim časom, za uspešno izvajanje 

pa je potrebna še dodatna delovna sila, zato so bile potrebne prerazporeditve v okviru 

obstoječega kadra. 

V sredini meseca marca smo pričeli izvajati dejavnost Pomoč družini na domu. Od Centra za 

socialno delo Radlje ob Dravi smo prevzeli eno delavko, glede na porast števila uporabnikov 

in temu sorazmerno potreb po novi delovni sili, smo do konca leta zaposlili za določen čas še 

dve delavki za polni delovni čas in eno delavko s polovičnim delovnim časom. Za potrebe 

izvajanja dejavnosti Pomoč družini na domu je bil v začetku leta sprejet Pravilnik o postopkih 

pri uveljavljanju, izvajanju in prekinitvi storitve Pomoč družini na domu v obliki socialne 

pomoči oskrbe na domu. 

Na zahtevo ustanoviteljice, da se kopališče Vodni park in Hostel oddata v najem, smo pripravili 

in izvedli potrebne postopke in s 16. 6. 2017 oba objekta predali najemniku Partner d.o.o..  

Na normativnem delu so bile dvakrat obravnavane in sprejete spremembe in dopolnitve 

Statuta Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, prav tako je bil glede na aktualne potrebe 

dvakrat dopolnjen Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega 

zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, glede na usmeritve Ministrstva za javno upravo po odpravi 

anomalij pri uvrstitvah v plačne razrede delovnih mest v javnem sektorju in glede na dokajšnjo 

zastarelost tega akta, je bil v mesecu novembru ta akt sprejet povsem prenovljen in 

posodobljen. 

V letu 2018 smo nadaljevali z zastavljenim delom, tako na organizacijskem, vsebinskem, 

normativnem in kadrovskem področju. Nadaljevali smo z izvajanjem projekta Večgeneracijski 

center Dogaja se! Center aktivnosti Koroške. Glede na obsežnost projekta smo na projektu 

zaposlili tudi novo delavko. Aktivnosti smo izvajali in jih razširili tudi na sosednje občine: 

Podvelka, Ribnica na Pohorju, Muta, Prevalje.  

Veliko energije in časa smo v letu 2018 posvetili izvajanju storitve Pomoč družini na domu 

(PND). V januarju 2018 so bile na zavodu zaposlene 4 oskrbovalke, ki so pri 22 uporabnikih 

opravile 470 efektivnih delovnih ur. Leto 2018 pa smo zaključili z zaposlenimi sedmimi 

oskrbovalkami, ki so pri 33 uporabnikih opravile 713 efektivnih delovnih ur. V celotnem letu 

je bilo na storitvi opravljenih 8110 efektivnih ur, sklenjenih pa 24 novih dogovorov z uporabniki 

storitve. S pomočjo donatorjev smo leta 2018 nabavili tudi novo službeno vozilo za izvajanje 

storitve.  

V mesecu marcu smo uspešno izpeljali muzikal Mamma Mia v Športni hiši in s pomočjo donacij 

in dobička od prireditve nabavili 2 defibrilatorja, ki smo ju predali v javno mrežo Občine Radlje 

ob Dravi. 
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Skozi celotno leto 2018 smo skupaj z Občino Radlje ob Dravi izvajali različne prireditve v kraju, 

kot so: sejmi, Radeljska srečanja, hmeljarski likof, festival Igraj se z mano, silvestrovanje na 

prostem, sodelovali smo tudi pri organizaciji koncerta Marka Škugorja. Skrbeli pa smo tudi za 

urejenost in upravljanje športne infrastrukture (športna hiša, športni stadion, druga igrišča in 

ostala športna rekreacijska infrastruktura).   

V decembru 2018 smo dopolnili Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi in ga uskladili z obstoječo zakonodajo. Glede na dogovor 

sindikatov javnega sektorja z Vlado RS smo tudi uskladili plačne razrede zaposlenih z veljavno 

zakonodajo.  Kot vsako leto je bil sprejet tudi Letni program Športne hiše.  

Svet zavoda se je v letu 2018 sestal na štirih rednih sejah in eni korespondenčni seji. Strokovni 

sveti so se sestali na vseh področjih (šport, kultura, mladina in turizem) po enkrat. 

Z ustanoviteljico Občino Radlje ob Dravi smo se v prvi polovici leta 2018 sestajali redno, vsak 

ponedeljek na kolegijih, kjer smo skupaj iskali boljše rešitve za razvoj zavoda in občine. V drugi 

polovici leta so kolegiji potekali enkrat mesečno.  

Zunanja revizijska hiša Loris je opravila notranji revizijski pregled za leto 2017 in ni ugotovila 

nepravilnosti. Podali so le nekaj priporočil, ki smo jih upoštevali v letu 2018.  

2.3 Kadrovska zasedba v letu 2018 

Zaposlitve za nedoločen čas (7), določen čas (12) in v okviru javnih del (6) so opisane v točki 

1.1 tega poročila. 

Redna vzdrževalna dela na športnih objektih in prevoze opreme smo prvenstveno naročali pri 

podjetju Kanalizacija in čistilna naprava, po potrebi pa tudi drugje, posebej še tam, kjer gre za 

vzdrževalna dela in periodične preglede na napravah, za katere so usposobljeni le določeni 

izvajalci z ustreznimi licencami. 

2.4 Upravljanje z infrastrukturo 

S takšno kadrovsko zasedbo je zavod poleg vsakodnevnih rednih poslov iz primarne dejavnosti 

upravljal v letu 2018 še z naslednjo infrastrukturo: 

- športna hiša je bila dana v funkcijo septembra 2010. V letu 2018 je obratovala vso leto. 

- Športni stadion je bil dan v upravljanje zavodu 1. 9. 2011. V letu 2018 je obratoval vso 

leto. 

- Mladinski kulturni center (MKC) s hotelom Radlje ob Dravi, katerega investitor je bil 

zavod, investicijska sredstva pa je pridobil od Urada Republike Slovenije za mladino in 

Občine Radlje ob Dravi, je bil končan konec leta 2011. V februarju 2012 smo pridobili 

uporabno dovoljenje in v MKC-ju takoj pričeli z aktivnostmi. V juniju je bila uradna 

otvoritev.  

- Aktivnosti v Mladinskem kulturnem centru, Medgeneracijskem centru Dravska dolina 

in Dnevnem centru za otroke in mladostnike so se povečevale in dosegle visoko raven, 
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te aktivnosti pa so se prenesle v Večgeneracijski center Dogaja se! Center aktivnosti 

Koroške, ki je pričel delovati s 1. 1. 2017 in je tudi v letu 2018 deloval neprekinjeno. 

- Vodni park Radlje ob Dravi je bil kot naravno kopališče odprt 2. 8. 2014. Junija 2017 je 

bil objekt v celoti (vključno z gostinskim lokalom) predan najemniku, podjetju Partner 

d.o.o. V letu 2018 smo izvedli postopek zbiranja ponudb za oddajo travnatega dela 

prireditvenega prostora v najem. Prispela je samo ena vloga, zato smo tudi ta del 

predali v najem podjetju Partner d.o.o. 

- V upravljanju ima JZ še drugo športno rekreacijsko infrastrukturo: trim stezo, igrišče za 

ulično košarko, v okviru športnega parka pa urbani kolesarski park, igrišče z umetno 

travo, objekt za ulično vadbo, tekaško stezo in igrala. V upravljanju ima tudi športna 

igrišča: Sv. Anton, Vuhred, Sp. Vižinga, Vas, Remšnik, Dobrava, Reš, OŠ Radlje in igrišče 

na mivki ter igrala v Radljah ob Dravi, v Vuhredu in na Remšniku ter učne in rekreacijske 

poti. 

2.5 Investicije 

V letu 2018 smo veliko vlagali v investicije in nabavo drobnega inventarja. Posodobili smo 

pisarne v upravi JZ ŠKTM (nabava pohištva in ostale opreme - omare, pisalne mize, 

protipožarne omare – zahteva inšpekcije, stoli, pleskanje pisarn in hodnikov…). Nabavili smo 

dva nova prenosna računalnika za potrebe uprave in VGC-ja. 

Nabavili smo športno opremo v športni hiši v sodelovanju z OŠ Radlje ob Dravi (žoge, blazine, 

badminton loparji, namiznoteniški loparji, stožci, mreže za gole…). Uredili smo pleskanje 

hodnikov in garderob ter stopnišča (zahteva inšpekcije). 

V MKC smo nabavili dodatne radiatorje, pečico, namiznoteniško mizo za izvajanje mladinske 

dejavnosti. Prenovili smo pisarno za PND, veliko smo naredili na urejenosti okolice MKC-ja. 

Največja investicija je bila narejena na športnem stadionu. Uspeli smo sanirati kopalnico, 

garderobe in zagotovili nove garderobe za potrebe nogometne šole.  Na stadionu smo nabavili 

nove gole in delno izboljšali pomožno igrišče (gnojenje, sejanje trave, postavitev premičnega 

WC…). 

Trim steza je bila zaradi neugodnih vremenskih razmer večkrat poškodovana oz. delno 

uničena, kar smo sproti sanirali, za to pa je bil potreben velik finančni vložek. 

Uspeli smo s sanacijo asfaltnega nogometnega igrišča pri OŠ Radlje (risanje novih črt, pleskanje 

košev…). Uredili smo tudi igrišče v Vuhredu, zarisali nove črte, nabavili nove table za koše in 

nabavili nekaj novih športnih pripomočkov za vadbo. 

 

3. OPERATIVNI DEL 
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3.1 Poročilo za leto 2018 na področju mladine, kulture in sociale – Mladinski 
kulturni center 

 

3.1.1 Mladina 

3.1.1.1 Razvoj področja mladine 

Leta 2018 je bilo izvedenih 718 aktivnosti, ki so se jih udeležili mladi. V letu 2018 se je aktivnosti 

udeležilo 352 aktivnih mladih. Aktivnosti in dogodki na področju mladine so bili v letu 2018 

izvedeni z namenom:  

- spodbujanja aktivnega državljanstva in oblikovanje kritičnega mnenja mladih, 

- iskanja lastnih potencialov in krepitev kompetenc,  

- spodbujanja kreativnosti in športnega aktiviranja,   

- gradnje socialne mreže in prepoznavanje sebe,  

- preventive na vseh potencialno problematičnih mladinskih področjih, 

- samostojnosti mladih posameznikov, 

- aktivnega vključevanja mladih v sooblikovanje lokalnega okolja in mladinskih politik, 

- spodbujanja neformalnega izobraževanja ter pridobivanja kompetenc za večjo 

zaposljivost in lažji prehod v samostojno življenjsko obdobje.  

 

V letu 2018 smo se na področju mladine kadrovsko okrepili. Uspešno smo se prijavili na razpis 

URSM »Zaposlitev na področju mladinskega dela«. Mladinska delavka je bila z nami 9 mesecev, 

kolikor je trajal projekt.  

Cilje, ki smo si jih zastavili v začetku leta 2018, smo uspešno zasledovali. Na področju 

mladinskega dela v letu 2018 smo dosegli večjo prepoznavnost in  povečano število aktivnih 

udeležencev ter obiskovalcev MKC, aktivnejše neposredno delo z mladimi in vsebinsko 

nadgradnjo. 

3.1.1.2 Neformalno izobraževanje 

Neformalno izobraževanje je v letu 2018 potekalo s poudarkom na pridobivanju raznih 

kompetenc uporabnih v vsakdanjem življenju, pridobivanju znanj, ki lahko koristijo na 

področju zaposlovanja in podjetništva, pridobivanju veščin in znanj, ki spodbujajo kreativnost 

in umetniško izražanje.  

Neformalna izobraževanja v letu 2018 so potekala preko: 

- izvajanja tečajev; 

- delavnic razvijanja in pridobivanja ročnih spretnosti (izdelava raznih uporabnih 

izdelkov, kuharske delavnice, kompetenčni delavnic …); 

- predavanj (samopodoba, zdrav življenjski slog …). 

Program se je glede na želje mladih in finančnih zmožnosti oblikoval sproti na aktivnostih kot 

so MMKC nočitev, MKC TO GO… 
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3.1.1.3 Informiranje mladih 

Informiranje je eno od ključnih področij, ki vplivajo na doseganje avtonomije mladih 

posameznikov in njihovo aktivno participacijo v družbi.  

V letu 2018 smo kot regijski partner mreže Eurodeskovih informatorjev preko stojnic, 

programa MKC TO GO, MMKC NOČITVE…, promovirali in predstavljali mladim priložnosti, ki 

so jim ponujene v okviru programa Eurodesk (predvsem mednarodna mobilnost mladih). V 

sklopu Eurodeskovih aktivnosti smo pripravili »teren« za izvajanje delavnic za spodbujanje 

mladih k udeležbi na volitvah v Evropski parlament v letu 2019 na srednjih šolah v regiji. 

Mladim smo bili v času odprtja MMKC vedno pripravljeni pomagati pri iskanju informacij.  

3.1.1.4 Zdrav življenjski slog 

Aktivnosti na področju zdravega življenjskega sloga smo izvajali v obliki izobraževalnih 

delavnic, posvetov o zdravju, izvajanja dejavnosti akcijske skupine LAS za preprečevanje 

zasvojenosti, priložnostnih športnih dogodkov, kot so pohodi ter aktivnostmi igranja 

namiznega tenisa.  

Z raznimi delavnicami smo izvajali predvsem aktivnosti, ki pomagajo graditi zdravo 

samopodobo, preprečevali različne oblike zasvojenosti ter spodbujali zdrav način življenja in 

zdrave vzorce prehranjevanja. Aktivnosti so bile osredotočene na podporo pri odraščanju in 

na pridobitev kompetenc za prehod v samostojno življenje mladostnikov. S pridobitvijo 

termina za rekreacijo mladih v Športni hiši Radlje ob Dravi in organizacijo različnih turnirjev, 

predvsem v poletnih mesecih, nismo promovirali zgolj športa, temveč mladim nudili 

alternativo za aktivno preživljanje prostega časa, druženje in mreženje, hkrati pa smo 

spodbujali samoiniciativnost, organiziranost in prostovoljstvo med mladimi, saj so bili mladi 

neposredno vključeni v pripravo in izvedbo aktivnosti. 

3.1.1.5 Kulturno udejstvovanje mladih  

V letu 2018 je bilo na področju kulture posvečeno več pozornosti področju glasbenega 

ustvarjanja. Mladi iz lokalnega okolja in širše regije (člani skupine Funky boys) so izrazili željo 

po nastopu oz. predstavitvi njihovega glasbenega ustvarjanja. Večkrat so v MMKC izvedli »Jam 

session«, kjer so pokazali kreativnost na področju glasbe.  

Mladi so se izkazali tudi na področju slikanja in fotografiranja in v sklopu delavnic, ki so jih 

organizirali, pripravili razstave del.  

3.1.1.6 Prostočasne in animacijske dejavnosti  

V okviru teh aktivnosti so bili organizirani predvsem tematski večeri in popoldnevi, namenjeni 

aktivnemu preživljanju prostega časa v obliki družabnih iger, igranja namiznega tenisa, 

turnirjev, tematskega druženja, družabnih aktivnosti na prostem (druženje ob ognju, športne 

aktivnosti…), karaok, filmskih in glasbenih večerov… Namen teh aktivnosti je bil predvsem 

socializacija, vključevanje socialno izključenih, odmik od računalniških virtualnih stikov in 

pristen socialni stik s sovrstniki. 
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Prostočasne aktivnosti so omogočile preživljanje prostega časa, prostor, kjer se jim je 

prisluhnilo in se jih tudi slišalo, kjer so se lahko družili in mrežili in se ne nazadnje tudi kaj 

novega naučili. Uvajali smo outreach in detached metode mladinskega dela.  

3.1.1.7 Mladinsko delo, mladinske politike in aktivno državljanstvo  

Mladinsko delo ponuja enega izmed temeljnih prostorov za socialno vključevanje in 

participacijo mladih. Skozi različne (neformalne) metode in pristope so mladi sodelovali v 

oblikovanju mladinskih politik ali se vključevali v delovanje lokalnih društev, ki je na nek način 

podobno delovanju v državi ali podjetju.  

S stalnim angažiranjem mladih, uličnim delom, individualnim svetovanjem, organiziranjem 

usposabljanj smo pripomogli k povečevanju družbeno aktivnih mladih, mladih s 

kompetencami za samostojno življenje in k povečanju znanja, ki omogoča večjo zaposljivost. 

Pomemben del kontinuiranega programa v MMKC je bil program »Križanje mnenj«, ki je 

spodbujal aktivno državljanstvo in artikulacijo lastnega mnenja. Izvajali smo ga kontinuirano 

ob vikendih. 

3.1.1.8 Erazmus+ 

Programi mladinske mobilnosti so namenjeni predvsem mladim med 15. in 29. letom. Program 

omogoča mladim, da na podlagi lastnih prizadevanj pridobivajo in krepijo ključne kompetence 

za vseživljenjsko učenje, z namenom povečevanja njihove zaposljivosti in vključevanja v 

družbo.  

V letu 2018 je mladinska delavka z mladimi pripravila dva projekta, ki ju bomo morebiti prijavili 

v okviru programa EU za izobraževanje in usposabljanje Erasmus+.   

3.1.1.9 Zagotavljanje infrastrukturne in organizacijske pomoči  

Tehnična oprema, s katero razpolaga javni zavod, omogoča društvom in mladinskim skupinam 

osnovno opremo za izvajanje aktivnosti. V letu 2018 smo kot v preteklih letih, za izvajanje 

raznih programov posojali tehnično opremo in nudil tehnično podporo za uporabo le te. 

Društvom in mladinskim organizacijam so v letu 2018 bili za izvajanje programov na voljo tudi 

prostori v upravljanju Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi. Naše prostore so koristili tudi ŠD 

Marenberg v namene Centra rekreacije in zdravja – MarnFit. 

Raznim organizacijam in skupinam mladih je skozi vse leto bila zagotovljena tudi organizacijska 

pomoč v obliki svetovanja, pomoč pri iskanju in pripravi razpisov, informiranje. 

3.1.1.10 Prostovoljski programi 

V letu 2018 smo sodelovali z mladimi prostovoljci, ki so imeli z JZ ŠKTM sklenjen dogovor pa 

tudi s tistimi, ki dogovora nimajo sklenjenega in temelji sodelovanje na ustnem dogovoru. 

Tako kot vsako leto smo tudi v letu 2018 sodelovali s prostovoljci iz Gimnazije Ravne na 

Koroškem. V aktivnosti se je v letu 2018 vključevali 13 mladih prostovoljcev.  
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3.1.1.11 Promocijske aktivnosti  

V letu 2018 so bile izvedene naslednje aktivnosti:  

- objave na FB,  

- uporabljanje drugih socialnih omrežij, ki so mladim bolj dostopna (Snap Chat, 

instagram …), 

- sodelovanje na večjih prireditvah in festivalih v regiji in Sloveniji (Igraj se z mano …), 

- objavljanje aktivnosti na lastni spletni strani, 

- drugo priložnostno promoviranje dejavnosti, 

- MKC to go (outreach program), 

- plakati … 

Promocijo našega programa pa širimo tudi z uličnim delom, kjer smo prihajali v stik z mladimi 

in drugimi ljudmi, ki se v aktivnosti MMKC še ne vključujejo. 

3.1.1.12 Zaključek 

Leto 2018 smo zaključili uspešno. Cilje, ki smo si jih zastavili v programu, prijavljenem na 

URSM, smo uspešno zasledovali. V letu 2018 smo v projektu »Zaposlitev na področju 

mladinskega dela« pripravili tri vmesna in končno poročilo. V projektu »Program mladinskega 

dela« pa smo pripravili dva vmesna poročila.   

Izvajali smo aktivnosti, ki so se v preteklih letih izkazale kot uspešne in so bile med mladimi 

dobro sprejete. Istočasno pa smo program dopolnjevali in nadgrajevali z aktivnostmi, za katere 

smo smatrali, da so potrebne in so bistvenega pomena za razvoj mladih.   

Žal v preteklem letu nismo uspeli nadgraditi našega programa v smeri uličnega dela v takšni 

meri, kot si ga želimo izvesti. Razlog v tem tiči predvsem v kadrovski podhranjenosti v 

mladinskem sektorju v JZ ŠKTM. 

Mladinsko delo je v letu 2018 predstavljalo delo, katerega učinki so zelo pomembni, a hkrati 

tudi težko merljivi in zato mnogokrat zapostavljeni. Pogovor z mladimi, križanja mnenj, 

spontane debate in neformalno druženje, je mladim omogočalo zdrav duševni in vedenjski 

razvoj v odraslo osebo.  

Še naprej se bomo trudili z izvedbo načrtovanega programa, ki pa je seveda odvisen od 

kadrovske in finančne vzdržnosti mladinskega področja Javnega zavoda.  
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3.1.2 Večgeneracijski center (VGC) 

3.1.2.1 Uvod  

Z uvedbo VGC-ja je Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi še nadgradil obstoječe programe 

(Marenberški mladinski kulturni center, Info center za občane, Dnevni center za otroke in 

mladostnike ter Medgeneracijski center Dravske doline) in jih širil na širše območje Koroške 

regije. 

Projekt Dogaja se! Center aktivnosti Koroške združuje pester nabor aktivnosti, ki omogočajo 

dvig kvalitete življenja posameznikov, predvsem pa ranljivih ciljnih skupin, hkrati pa zagotavlja 

vsestransko lokacijsko, časovno in finančno dostopnost, saj so programi brezplačni, ponudba 

pa je zagotovljena na širšem območju celotne regije.  

Temelji na preventivi in omogoča dnevno večinoma organizirano, pa tudi neorganizirano 

druženje prebivalcev v Koroški regiji. Programi vključujejo organizacijo dnevnih aktivnosti, 

posredovanje informacij, telefonsko in osebno svetovanje, izobraževanje, osveščanje in 

raznoliko ustvarjanje ter vseživljenjsko učenje. Vsebine so zasnovane z modernimi pristopi za 

različne generacijske in interesne skupine.  

Ciljne skupine programa so:  

- družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo; 

- osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost;  

- starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij;  

- družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence; 

- otroci in mladi s posebnimi potrebami;  

- migranti in njihove družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin;  

- enostarševske družine in  

- invalidi. 

3.1.2.2 Razvoj področja VGC v letu 2018  

Programske vsebine temeljijo na že uveljavljenih in obiskanih programih ter na dodatnih novih 

programskih sklopih.  

V letu 2018 je bilo v okviru projekta VGC s strani prijavitelja – JZ ŠKTM izvedenih več kot 4200 

ur aktivnosti, ki jih je obiskalo več kot 3300 različnih uporabnikov. 

Programe, ki so se izvajali v preteklosti smo dopolnili in nadgradili. V letu 2018 smo tako 

izvedli: 

3.1.2.2.1 Vsebine namenjene družinam  

Ker je družina še vedno steber družbe, smo v okviru našega projekta še posebej ponosni na 

program krepitve družin, ki ga izvajamo v sodelovanju s CSD Radlje ob Dravi. Preventivni 

program za krepitev družin (SFP) je dokazano učinkovit družinsko preventivni program, ki 

temelji na treningu veščin v družinah. Program gradi na varovalnih dejavnikih, kot so 
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izboljšanje družinskih odnosov, izboljšanje starševskih veščin ter povečanje socialnih in drugih 

življenjskih veščin pri otrocih in mladostnikih. SFP ponuja spodbude za večjo navzočnost 

družinskih članov v programu, takojšnje izboljšanje vedenja otrok in izpolnjevanje domačih 

nalog, kar krepi odnose in sodelovanje znotraj družine. 

V letu 2018 smo prvi cikel programa izvedli v spomladanskih mesecih, drug cikel pa se je začel 

v jeseni in se bo zaključil meseca marca 2019. Jesenski cikel se je po številu udeležencev 

povečal, saj projekt v povprečju obiskuje 25 oseb iz različnih družin.  

Z zagotavljanjem priložnostnega in počitniškega varstva otrok, smo poskrbeli za aktivno in 

kvalitetno preživljanje časa otrok in razbremenitev družin. Počitniško varstvo je bilo izvedeno 

predvsem v mesecu juliju in avgustu. Otrokom smo vsakodnevno ponudili različne zabavne 

aktivnosti ter jim tako omogočili, da so se igrali, učili in zabavali hkrati. Občasno varstvo poteka 

tudi med celim letom. Med šolskimi počitnicami pa prirejamo aktivnosti, ki so prilagojene 

predvsem otrokom, katerih starši nimajo dopusta in se lahko zatečejo v naš topel center. 

Zaradi lažjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, družinam omogočamo občasno 

varstvo otrok in smo jim na razpolago v obliki razbremenilnih  in svetovalnih razgovorov. 

Uporabniki  so v letu 2018 z veseljem sprejeli razbremenilne in svetovalne pogovore, ki jih 

opravljajo zato usposobljeni strokovni delavci z opravljenim izpitom iz socialnega varstva ali 

strokovni sodelavci z opravljenim usposabljanjem Socialne zbornice Slovenije. 

Družinam ponujamo podporo, svetovanje in pomoč pri razvijanju in krepitvi starševskih 

kompetenc. Preko delavnic in predavanj o pasteh modernega starševstva, ki jih izvajamo tudi 

s pomočjo zunanjih strokovnjakov, jim omogočamo prepoznavanje lastnega sloga vzgajanja, 

osvajanje učinkovitejših vzgojnih prijemov, učenje boljšega partnerstva kot izhodišča za dobro 

starševstvo, prepoznavanje vloge starševstva v specifičnih življenjskih situacijah in razvojnih 

obdobjih, prepoznavanje temeljnih družinskih vrednot in vodil, strategij za usklajevanje 

poklicnega, osebnega in družinskega življenja. V okviru projekta smo izvedli več predavanj, ki 

so bila namenjena družinam. Vse predavanja so bila dobro obiskana. Januarja je potekala 

predstavitev knjige Planet Asperger. Knjiga na prijazen, humoren in razumljiv način razkriva 

vse pasti in koristi, ki so njeni družini pomagale, da je postalo življenje na planetu Asperger 

tudi lepo. Uvedli smo psihološke delavnice Špele Kresnik, ki so zelo dobre sprejete. Velik obisk 

je bil na delavnici strah pred kačami in pajki, kjer so se vsi udeleženci naučili, kako se spopasti 

s strahom in ga tudi premagati. Teme namenjene družinam so bile še Ločen/a sem – pa kaj?; 

Beseda lahko udari močneje kot pest ter predavanje o vzgoji Jasne Petelin in predavanje Ne 

nasilju za starše.  

K izboljšanju družinskega življenja smo pripomogli tudi z organizacijo učne pomoči, v okviru 

katere smo otrokom privzgajali učne navade in z učinkovitimi pristopi seznanjali tudi starše.  

Tedensko izvajamo preventivne delavnice na OŠ Radlje ob Dravi ter OŠ Brezno-Podvelka s 

podružnico na Kapli in tudi na OŠ Ribnica na Pohorju.  



18 

 

V letu 2018 so v okviru projekta potekale delavnice v vrtcu Brezno in Vuzenica. Otroci so v 

okviru delavnic spoznavali domač kraj, njegovo zgodovino in znamenitosti. 

Prav tako smo delavnice izvajali na OŠ Muta. 

V mesecu maju smo prvič izvedli Indijansko vas, ki se je izkazala za zelo dobro prireditev. V 

Parku pri Dvorcu Radlje smo v sodelovanju z lokalnimi društvi pripravili različne delavnice 

namenjene družinam (otrokom, staršem in starim staršem). Obiskovalci so se lahko igrali, 

zabavali, se posladkali s palačinkami ter sodelovali na ustvarjalnih, plesnih, športnih in drugih 

delavnicah ter prebirali knjige v knjižnici pod drevesi. Skupaj z indijančkom Vikijem smo 

spoznavali značilnosti indijancev, se naučili indijanskega pozdrava, se poslikali z bojnimi 

barvami, izdelali različne indijanske predmete, zaplesali indijanski ples ter se učili indijansko 

abecedo.  

Junija smo aktivno sodelovali na festivalu Igraj se z mano, ki je potekal v Občini Radlje ob Dravi. 

V letu 2018 smo aktivno sodelovali tudi na otroški prireditvi RAD` MAM TEK in organizirali dva 

šahovska turnirja za osnovnošolce. 

Vse aktivnosti, ki jih izvajamo, so namenjene predvsem krepitvi socialne vključenosti, 

opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc. 

Ob torkih redno izvajamo delavnico zeliščarstva, v okviru katere uporabniki spoznavajo 

zdravilne učinke zelišč, izdelujejo naravne kreme, mila in čaje idr. 

Decembra smo gostili strokovnjakinjo s finančnega področja, katera je predstavila pomembne 

informacije za starejše generacije. 

3.1.2.2.2 Vsebine namenjene integraciji migrantskih in begunskih družin, zlasti otrok in 
mladostnikov  

V okviru vsebin, namenjenih integraciji migrantskih in begunskih družin, smo organizirali tečaj 

slovenskega jezika, ki je zelo dobro obiskan. Povezali smo se z OŠ Radlje in otrokom nudimo 

dodatno učno pomoč pri slovenščini. 

Tako otroci kot starši so se z veseljem družili na ustvarjalnih delavnicah. Pogosto so posegli 

tudi po učni pomoči ter poiskali pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, pisanju prošenj, 

življenjepisov idr. 

3.1.2.2.3 Vsebine za lažje socialno vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami 

V sodelovanju s šolsko svetovalno službo in CSD smo navezali stike  z družinami otrok s 

posebnimi potrebami in jih povabili k sodelovanju. Otrokom z disleksijo ter motnjami 

koncentracije in pozornosti smo omogočili druženje s psi oz. branje s kosmatinci, ki so ga 

sprejeli zelo pozitivno.  Prav tako smo jim omogočili jahanje konjev in druženje s kosmatinci.  

V januarju smo izvajali kreativne urice za otroke s posebnimi potrebami, delavnice so bile 

praktično naravnane.  



19 

 

V drugi polovici leta smo za otroke s posebnimi potrebami in otroke iz manj spodbudnega 

okolja organizirali 20 urni plezalni tečaj. 

Aktivno so otroci skupaj z ostalimi vrstniki sodelovali tudi na ostalih aktivnostih in z veseljem 

obiskovali učno pomoč, v okviru katere smo jih osveščali tudi o učinkovitih načinih učenja.  

Z različnimi dogodki (predavanja za starše in strokovne delavce)  osveščamo javnost o različnih 

primanjkljajih in motnjah ter kako le te vplivajo na delovanje posameznikov. Družine otrok s 

posebnimi potrebami pa so se vključevale tudi v ostale aktivnosti VGC.  

3.1.2.2.4  Vsebine namenjene starejšim in invalidom 

Zaradi naglega staranja prebivalstva smo veliko pozornost namenili tudi vsebinam 

namenjenim starejšim. Z veseljem ugotavljamo, da se v naše aktivnosti vsakodnevno 

vključujejo starejši, ki z veseljem tudi aktivno sodelujejo pri izvajanju dejavnosti in si z udeležbo 

širijo socialno mrežo ter se pogosto kasneje tudi neformalno družijo in obiskuje delavnice iz 

drugih vsebinskih sklopov. 

Redno sodelujemo pri izvajanju programov v Domu Hmelina in v Domu za starejše Na Fari na 

Prevaljah. Izvajamo različne delavnice kot so Berem, torej mislim; čajanka po nemški; 

bobnarske delavnice itd. 

V Prevaljah smo pomagali pri organizaciji predstave 'Kje sem ostala', ki jo je izvedlo Kulturno 

umetniško društvo Transformator.  

V Radljah vsaki drugi teden našim uporabnikom nudimo merjenje krvnega tlaka in sladkorja 

v krvi. 

Vsak torek imajo možnost udeležbe na rekreaciji za starejše in v petek izvajamo tibetanske 

vaje. 

V okviru vsebin, namenjenih invalidom, bi posebej izpostavili sodelovanje z Društvom 

invalidov Brezno-Podvelka, kjer v skladu z njihovimi željami  pripravljamo dejavnosti. Pričeli 

smo izvajati miselne delavnice.  

Invalidom omogočamo delavnice, ki so namenjene premagovanju predsodkov, delavnice in 

študijske krožke namenjene vseživljenjskemu učenju in spodbujanju ustvarjalnosti in 

kreativnosti ter jih vključujemo tudi v ostale aktivnosti našega programa. 

V letu 2018 smo izvedli 20 urni nadaljevalni tečaj kvačkanja. 

3.1.2.2.5 Izobraževalne, praktične delavnice ter vsebine za razvoj pismenosti 

V okviru projekta smo tudi v letu 2018 organizirali delavnice, namenjene zdravstvenemu 

opismenjevanju; kompetenčne delavnice namenjene pridobivanju raznih znanj, veščin in 

kompetenc za lažji prehod v odraslo življenjsko obdobje; delavnice in študijske krožke 

namenjene vseživljenjskemu učenju in medgeneracijskemu prenosu znanj; kulturno 

umetniške delavnice in dogodke, družabne vikende; delavnice in predavanja namenjena 

spoznavanju različnih kulturnih raznolikosti idr. 
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V mesecu oktobru so bile izvedene enodnevne filmske delavnice za učence osnovnih šol.  

Na OŠ Podvelka smo izvedli astronomski večer, delavnico Nori znanstveniki in predavanje 

»Ne nasilju«.  

V prostorih MKC smo nekajkrat izvedli sobo pobega, ki je bila med uporabniki zelo dobro 

sprejeta. 

V tednu otroka smo za OŠ Radlje organizirali sobo pobega. Skozi vso leto dobro sodelujemo z 

OŠ Radlje, sodelujemo pri izvajanju preventivnih delavnic, prav tako smo izvedli delavnice nori 

znanstveniki. Sodelujemo pri prireditvah in pri izvedbi dneva Svetovni dan otrok. V letu 2018 

so otroci iz OŠ Radlje za en dan postali ravnatelji. Skupaj smo si na svetovni dan otrok pogledali 

delo ravnatelja in se pogovarjali o možnih spremembah, ki bi jih učenci naredili, če bi bili oni 

ravnatelj.  

V sodelovanju s PK Martinček smo organizirali Martinčkove večere.  

Dobro obiskane so kuharske delavnice, ki so organizirane vsako sredo. Na kuharskih 

delavnicah spoznavamo jedi tujih držav, različnih geografskih regij ter stare jedi naših babic. 

Četrtkovi dopoldnevi so namenjeni vseživljenjskemu učenju. Vsak prvi četrtek v mesecu je 

namenjen reševanju težav pri uporabi računalnika (računalniška prva pomoč), vsaki drugi 

četrtek organiziramo religiozne urice, tretji četrtek v mesecu se družimo ob uricah, 

namenjenih uporabi pametnih telefonov za starejše.  

3.1.2.2.6 Organizacija in vodenje skupin za samopomoč 

Zavedamo se, da skupine za samopomoč omogočajo medsebojno podpiranje članov in s tem 

pridobivanje samozavesti in spretnosti za vsakdanje življenje. 

V okviru projekta smo v drugi polovici leta organizirali skupino za samopomoč staršem otrok 

s posebnimi potrebami, ki se zaradi otrokovega stanja znajdejo v na videz brezizhodni situaciji. 

V njih poteka boj med jezo, žalostjo, strahom, občutkom krivde. Na drugi strani pa je v njih 

nepredstavljiva moč, da svojemu otroku omogočijo kar se da polno in normalno življenje. 

Velikokrat s svojimi strahovi, čustvi in mislimi ostanejo sami. Težko je namreč predstaviti svoje 

strahove nekomu, ki mu je to vrstno doživljanje tuje. Skupina za samopomoč jim omogoča 

srečanje z osebami, ki imajo podobne izkušnje in težave. Člani skupine drug drugemu 

pomagajo. Medsebojna podpora in izkušnja »biti slišan« pa pripeljeta tudi do spreminjanja 

stvari, ki iz družinskega zornega kota včasih delujejo nespremenljive. Srečujejo se enkrat 

mesečno. 

Poleg omenjene skupine se je oblikovala tudi skupina za samopomoč starejšim, ki smo jo 

organizirali v sodelovanju z društvom ŠENT in se srečuje tedensko. 

3.1.2.2.7 Info center za občane 

V okviru VGC deluje info center za občane, kjer lahko uporabniki dobijo brezplačne obrazce 

ter koristijo svetovalno pomoč pri izpolnjevanju. Na voljo so tudi osnovne informacije o 

pristojnosti in nalogah upravnih organov ter upravnih postopkih. 
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3.1.2.2.8 Aktivnosti VGC izvedene v Občini Podvelka in na Prevaljah 

Mesečno izvajanje aktivnosti projekta v Občini Podvelka: 

JANUAR 2018 

AKTIVNOST LOKACIJA DATUM URE 

Nemščina Ožbalt 4. 1. 2018 2 

Merjenje krv. tlaka in sladkorja v krvi Kapla 9. 1 2018 1 

Kuharska delavnica Podvelka 10. 1. 2018 3 

Vrtec  Podvelka 10. 1. 2018 4 

Merjenje krv. tlaka in sladkorja v krvi Podvelka 10. 1. 2018 1 

Nemščina Ožbalt 11. 1. 2018 2 

Preventivna delavnica OŠ Brezno 11. 1. 2018 4 

Preventivna delavnica OŠ Kapla 15. 1. 2018 1 

Nemščina  Ožbalt 18. 1. 2018 2 

Družabni večer Podvelka 24. 1. 2018 2 

Vrtec Podvelka 24. 1. 2018 4 

Nemščina Ožbalt 25. 1. 2018 2 

Preventivna delavnica OŠ Brezno 25. 1. 2018 4 

Preventivna delavnica OŠ Kapla 29. 1. 2018 2 

Sestanek - nemščina Kapla 30. 1. 2018 2 

Vrtec Podvelka 31.1. 2018 4 

  SKUPAJ 40 

 

FEBRUAR 2018 

AKTIVNOST LOKACIJA DATUM URE 

Vrtec Brezno 5. 2. 2018 2 

Nemščina Kapla 6. 2. 2018 4 

Pasti interneta, zlorab in preventiva OŠ Brezno 6. 2. 2018 1 

Vrtec Ožbalt 6. 2. 2018 2 

Sestanek za učno pomoč MKC Radlje 12. 2. 2018 1 
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Vrtec Brezno 12. 2. 2018 2 

Nemščina  Kapla 13. 2. 2018 4 

Kuharska del. in potopis Japonska Podvelka 14. 2. 2018 3 

Nemščina Ožbalt 15. 2. 2018 2 

Gledališka igra Podvelka 17. 2. 2018 2 

Vrtec Podvelka 19. 2. 2018 2 

Nemščina  Kapla 20. 2. 2018 4 

Delavnica sproščanja, samopomoč Podvelka 21. 2. 2018 3 

Preventivna delavnica OŠ Brezno 22. 2. 2018 4 

Nemščina  Ožbalt 22. 2. 2018 2 

Zajtrk na ulici Podvelka 23. 2. 2018 2 

Delavnica izdelava makrameja Podvelka 27. 2. 2018 3 

  SKUPAJ 43 

 

MAREC 2018 

AKTIVNOST LOKACIJA DATUM URE 

Vrtec Brezno 5. 3. 2018 2 

Vrtec Brezno 7. 3. 2018 1 

Preventivna delavnica OŠ Brezno 8. 3. 2018 4 

Nemščina  Kapla 8. 3. 2018 4 

Nemščina  Ožbalt 8. 3. 2018 2 

Preventivna delavnica OŠ Kapla 12. 3. 2018 2 

Vrtec Ožbalt 12. 3. 2018 2 

Sestanek- kmečke žene Podvelka 13. 3. 2018 2 

Nemščina Kapla 13. 3. 2018 4 

Kuharska delavnica Podvelka 14. 3. 2018 2 

Nemščina Kapla 15. 3. 2018 4 

Nemščina  Ožbalt 15. 3. 2018 2 

Pravljična ura Knjižnica Podvelka 15. 3. 2018 1 
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Nemščina  Kapla 20. 3. 2018 4 

Nemščina  Kapla 22. 3. 2018 4 

Preventivna delavnica  OŠ Kapla 26. 3. 2018 2 

Vrtec Kapla 26. 3. 2018 2 

Nemščina  Kapla 27. 3. 2018 4 

Nemščina Ožbalt 29. 3. 2018 2 

    

  SKUPAJ 50 

 

APRIL 2018 

AKTIVNOST LOKACIJA DATUM URE 

Nemščina  OŠ Kapla 3. 4. 2018 4 

Preventivna delavnica OŠ Brezno 5. 4. 2018 4 

Nemščina OŠ Kapla 5. 4. 2018 4 

Nemščina GD Ožbalt 5. 4. 2018 2 

Nemščina OŠ Kapla 10. 4. 2018 4 

Kuharska delavnica KD Podvelka 11. 4. 2018 2 

Merjenje krv. tlaka In slad. v krvi KD Podvelka 11. 4. 2018 1 

Vrtec Kapla Vrtec Kapla 12. 4. 2018 2 

Nemščina OŠ Kapla 12. 4. 2018 4 

Nemščina GD Ožbalt 12. 4. 2018 2 

50 – letnica Podvelka KD Podvelka 13. 4. 2018 2 

Naravna čistila OŠ Kapla 13. 4. 2018 2 

Kako reči ne, brez občutka krivde KD Podvelka 16. 4. 2018 3 

Nemščina OŠ Kapla 17. 4. 2018 4 

Nemščina OŠ Kapla 19. 4. 2018 4 

Nemščina GD Ožbalt 19. 4. 2018 2 

Preventivna delavnica OŠ Kapla 23. 4. 2018 2 
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Družabni popoldan, potopis 

Japonska 

KD Podvelka 25. 4. 2018 2 

Nemščina GD Ožbalt 26. 4. 2018 2 

  SKUPAJ 52 

 

MAJ 2018 

AKTIVNOST LOKACIJA DATUM URE 

Preventivna delavnica OŠ Brezno 3. 5. 2018 4 

Kuharska delavnica KD Podvelka 9. 5. 2018 2 

Merjenje krv. tlaka in sladkorja v krvi KD Podvelka 9. 5. 2018 1 

Družabni večer KD Podvelka 23. 5. 2018 2 

Preventivna delavnica OŠ Brezno 31. 5. 2018 4 

  SKUPAJ 13 

 

JUNIJ 2018 

AKTIVNOST LOKACIJA DATUM URE 

Glasbena pravljica OŠ Brezno Podvelka 7. 6. 2018 3 

Preventivna delavnica Kapla 11. 6. 2018 2 

Glasbena pravljica OŠ Kapla 11. 6. 2018 1 

Glasbena pravljica OŠ Lehen 13. 6. 2018 1 

Razstava ob 40. letnici OŠ OŠ Brezno Podvelka 21. 6. 2018 3 

  SKUPAJ 10 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 2018 
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AKTIVNOST LOKACIJA DATUM URE 

Noč eksperimentov OŠ Lehen 28. 9. 2018 2 

Astronomski večer OŠ Brezno Podvelka 28. 9. 2018 5 

  SKUPAJ 7 

 

OKTOBER 2018 

AKTIVNOST LOKACIJA DATUM URE 

Nori znanstveniki OŠ Kapla 2. 10. 2018 4 

Preventivne delavnice OŠ Brezno - Podvelka 4. 10. 2018 4 

Filmske delavnice MKC Radlje 5. 10. 2018 6 

Filmske delavnice MKC Radlje 6. 10. 2018 6 

Preventivne delavnice OŠ Kapla 8. 10. 2018 4 

Miselna delavnica Društvo invalidov 

Podvelka 

16. 10. 2018 1 

Preventivne delavnice OŠ Brezno - Podvelka 8. 10. 2018 4 

Preventivne delavnice OŠ Kapla 22. 10. 2018 2 

Miselna delavnica Društvo invalidov 

Podvelka 

23. 10. 2018 1 

  SKUPAJ 32 

 

NOVEMBER 2018 

AKTIVNOST LOKACIJA DATUM URE 

Preventivne delavnice OŠ Kapla 5. 11. 2018 2 

Predavanje »NE NASILJU« za starše OŠ Brezno - Podvelka 12. 11. 2018 2 

Predavanje »NE NASILJU« za učence OŠ Brezno - Podvelka 12. 11. 2018 2 

Miselna delavnica KD Podvelka 13. 11. 2018 1 

Preventivne delavnice OŠ Brezno -  Podvelka  15. 11. 2018 2 

Preventivne delavnice OŠ Kapla 19. 11. 2018 2 

Preventivne delavnice OŠ Brezno- Podvelka 29. 11. 2018 2 



26 

 

  SKUPAJ 13 

 

DECEMBER 2018 

AKTIVNOST LOKACIJA DATUM URE 

Preventivne delavnice na OŠ OŠ Kapla 3. 12. 2018 2 

Miselna delavnica KD Podvelka 4. 12. 2018 1 

Nemščina OŠ Kapla 5. 12. 2018 2 

Nemščina OŠ Kapla 12. 12. 2018 2 

Preventivne delavnice na OŠ OŠ Brezno- Podvelka 13. 12. 2018 4 

Nemščina OŠ Kapla 19. 12. 2019 2 

  SKUPAJ 13 

 

Izvajanje aktivnosti projekta v Občini Prevalje: 

V občini Prevalje smo z domom starejših na Fari začeli z zelo dobrim sodelovanjem. Pri njih 

mesečno izvajamo bobnarske in kuharske delavnice. Potekajo tudi ustvarjalne delavnice in 

spekter različnih aktivnosti, ki jih prireja dom v sodelovanju z našim centrom.   

3.1.2.3 Zaključek 

Projekt ciljnim skupinam zagotavlja širok spekter aktivnosti, ki so usmerjene predvsem v 

preventivo. Zaradi geografske odročnosti Koroške regije od vseh večjih slovenskih centrov in 

manjše mobilnosti ciljnih skupin, je izvajanje tovrstnih aktivnosti v regiji sami (na različnih 

lokacijah) velik prispevek splošnega cilja projekta (preprečevanje zdrsa v revščino oziroma 

socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju), saj z načinom izvajanja ciljnim 

skupinam zagotavlja finančno in prostorsko dostopno. 

 

3.1.3 Sociala 

3.1.3.1 Uvod  

S programi in aktivnostmi se v Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi  približujemo socialnemu 

delu, ki ga izvajajo predvsem javne institucije. Ukvarjamo se s široko paleto ljudi, z otroki, 

mladimi, starimi, nezaposlenimi, revnimi in drugimi, ki doživljajo različne socialne, duševne, 

ekonomske, zdravstvene in druge stiske. Aktivnosti so naravnane tako, da pomagamo 

ranljivim skupinam na posameznih področjih kot je svetovanje, razbremenilni razgovori, 

pomoč na domu.  
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V Javnem zavodu ŠKTM imamo zaposlene ljudi različnih profilov, različnih poklicev, kar nas 

predstavlja kot kompetentne v okolju na področju dela v sociali. Aktivnosti, ki jih izvajamo se 

med seboj prepletajo, tako na primer uporabnike na pomoči na domu vključujemo še na 

drugih področjih dela pri nas.   

 

3.1.3.2  Dejavnosti na področju sociale v letu 2018 

3.1.3.2.1 »Osebna pomoč«  

Osebno pomoč občanom smo izvajali v okviru info centra. Pomoč smo nudili osebam pri 

urejanju raznih dokumentacij in s tem omogočili, da so se posamezniki razvijali, dopolnjevali, 

ohranjali ter izboljšali svoje socialne zmožnosti. Za pomoč so se uporabniki obrnili na vse 

zaposlene. Pomoč smo nudili predvsem v obliki pomoči pri vzpostavljanju in ohranjanju 

socialne mreže ter svetovalnih in razbremenilnih razgovorov. Prav tako smo na voljo ljudem 

za prvi stik, ko ga usmerimo, poslušamo. 

3.1.3.2.2 Učna pomoč  

Ker je vse več takih, ki imajo težave pri učenju, smo v letu 2018 pomagali z učno pomočjo kar 

nekaj učencem. Učno pomoč organiziramo skupaj s svetovalno službo v OŠ. Izvajalci učne 

pomoči pa smo mi, zaposleni in prostovoljci – tudi prostovoljci iz Gimnazije Ravne na 

Koroškem.  

3.1.3.2.3 Pomoč na domu 

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki jo mora zagotoviti lokalna skupnost v okolju.  

Ocenjujem, da so pri JZ ŠKTM zaposlene oskrbovalke strokovnjakinje na svojem področju, kar 

pomeni, da so z oskrbo na domu oskrbovanci zelo zadovoljni, kar smo ugotovili skozi pogovor 

z njimi.    

Ker je oskrba na domu kompleksna zadeva, je še toliko bolj pomembno, da poskrbimo za 

oskrbovanca v večji meri, kot je to predpisano. Značilnosti, ki jih imajo oskrbovanci, so za nas 

velik izziv, ki ga z veseljem in uspešno rešujemo.  

Oskrbujemo uporabnike, ki imajo naslednja bolezenska stanja: slepote, večje in lažje duševne 

motnje, hude sladkorne bolezni, parkinsonove bolezni, okrevanja po možganskih kapeh, srčnih 

kapeh, okrevanja po hudih zlomih okončin, poškodbah hrbtenic, paliativno oskrbo, demence, 

popuščanja srca.  

Od januarja 2018 do meseca decembra 2018 smo opravili 8109,5 ur pomoči pri uporabnikih. 

V leto 2018 smo vstopili z 19 uporabniki (januarja 2018 smo zaključili z 22 uporabniki), 470 

urami ter štirimi zaposlenimi oskrbovalkami in leto 2018 zaključili s 33 uporabniki, 713,5 urami 

pomoči pri uporabnikih ter sedmimi zaposlenimi oskrbovalkami. V letu 2018 je bilo sklenjenih 

24 dogovorov z uporabniki pomoči.  

V tem letu je prenehal dogovor 10 osebam (5 smrti, 4 odhodi v dom in en dogovor, ki je bil 

sklenjen za določen čas). 
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Oskrbovalke so izvedle v povprečju 117 efektivnih ur pri uporabniku na mesec, tako so opravile 

7676 efektivnih ur pri uporabnikih v letu 2018. Poleg zaposlenih oskrbovalk so nudili laično 

pomoč v okviru PND tudi drugi zaposleni v JZ ŠKTM. V letu 2018 so laično pomoč nudili 433,5 

ur pri uporabnikih.  

V okviru PND smo v letu 2018 izvedli 10 supervizij v sodelovanju z Domom Hmelina, Domanio 

in Suzano Topler s.p. 

Na voljo imamo tri službena vozila. V letu 2018 smo opravili 30359 kilometrov s službenimi 

vozili.  

KRITERIJI ZA VSTOP V STORITEV PND – ODLOČANJE O UPRAVIČENOSTI 

Upravičenci do storitve PND so osebe, ki jim stanje omogoča zadovoljivo duševno in fizično 

počutje v domačem okolju. Tako lahko vsaj za določen čas premaknemo potrebo po 

institucionalnem varstvu.  

Pogoji za vstop v storitev PND so: 

- oseba je starejša od 65 let; 

- osebe s statusom invalida; 

- kronično  in hudo bolne osebe; 

- hudo bolni otrok. 

 

Storitev se prilagodi potrebam posameznika. Obstajajo trije sklopi opravil (pomoč pri 

temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjska pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov). 

Morebitni uporabniki so upravičeni do storitve PND, če obstaja potreba po vsaj dveh sklopih 

opravil.  

PND je strokovno voden proces, v katerem sodelujejo vodja/koordinator storitve, 

upravičenec, ključni svojci, morebitni prostovoljci, direktor in oskrbovalke. Storitev se prične 

na zahtevo upravičenca ali svojca.  

 

Število uporabnikov po mesecih v letu 2018 ter število izvedenih ur: 

MESEC ŠTEVILO UPORABNIKOV  ŠTEVILO UR  

Januar 22 470 

Februar 22 471 

Marec 25 681 

April 26 612 

Maj 26 723,5 

Junij 29 672 

Julij 30 805,5 
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Avgust 30 751,5 

September 30 685 

Oktober 30 741,5 

November 31 783 

December  33 713,5 

 SKUPAJ 8109,5  

 

Grafični prikaz rasti uporabnikov in izvedenih ur pri uporabnikih. 

 

 

Stroški po mesecih: 

MESEC PRIHODKI  ODHODKI RAZLIKA  

Januar 7506,62 5719,02 1787,60 

Februar 7534,93 6188,64 1346,29 

Marec 10826,73 7843,37 2983,36 

April 9761,99 8189,19 1572,8 

Maj 11488,01 10975,49 512,52 
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Junij 10735,09 10237,51 497,58 

Julij 12801,67 9646,83 3154,84 

Avgust 11965,75 9805,98 2159,77 

September 10936,33 10516,63 419,70 

Oktober 11810,95 9912,08 1898,87 

November 12464,46 15826,46 -3362,00 

December  11410,77 10666,62 744,15 

           SKUPAJ   129.243,30                  115.527,82                13.715,48 

 

Grafični prikaz rasti prihodkov in odhodkov. 
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April 298,22 3666 

Maj 241,10 2625 

Junij 241,05 2489 

Julij 168,62 1624 

Avgust 180,37 1794 

September 262,11 2314 

Oktober 237,57 2553 

November 212,12 2046 

December  296,71 2105 

 

Grafični prikaz uporabe službenih vozil  
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Fiat panda (siva)  

153962 

- 159886 

= 5924 km 

Fiat panda (bela) 

101716 

- 111894 

= 10178 km 

 

Fiat panda (bela, nova) 

920 

- 15177 

= 14257 km 

Skupaj = 30359 km 

3.1.3.2.5 Preventivne delavnice na OŠ 

Osnovne šole so spoznale, da je vse več učencev, ki jim primanjkuje socialnih veščin. Zato smo 

bili v letu 2018 povabljeni na štiri okoliške osnovne šole, kjer izvajamo trening asertivnega 

vedenja, trening socialnih veščin, kar pripomore k boljšemu sožitju v razredu. Ker smo se v 

letošnjem letu usposobili še za dva programa (Izštekani in Efekt), bomo te programe v bodoče 

vključili v delavnice.   

3.1.3.2.6 Skupina za samopomoč al- anon 

Ustanavljanje skupine za samopomoč ne gre tako hitro, kot smo si želeli. Pogovori so stekli na 

CSD Radlje, preko katerih bomo poskusili priti v stik z morebitnimi udeleženci skupine. 

Pričakujem, da bomo s skupino pričeli delati v začetku leta 2019.  

3.1.3.2.7 Prostovoljstvo  

Kar nekaj prostovoljcev se je na novo priključilo timu. Prostovoljce vključujemo predvsem v 

programe Večgeneracijskega centra. Prav tako pa še naprej sodelujemo s prostovoljci iz 

Gimnazije Ravne na Koroškem.  

V letu 2018 so na programih MMKC in VGC prostovoljci opravili 2787 beleženih prostovoljnih 

ur. Sodelovali smo s 70 prostovoljci.  

V letu 2018 smo bili na podelitvi priznanja za naj prostovoljca z dvema našima prostovoljcema, 

ki smo jih prijavili zaradi uspešnega sodelovanja.  

3.1.3.2.8 Sodelovanje z institucijami 

V prostor vstopamo z dejavnostmi in aktivnostmi, katere potrebujejo povezovanje večih 

institucij. Menim, da smo na tem področju uspešni, večkrat pobudniki, predvsem pa, da v 

našem okolju dajemo videz kompetentnega partnerja na področju socialnega varstva.  

3.1.3.2.9 Strengthening family program (SFP) – krepitve družin 
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V letu 2018 smo pričeli s programom »Krepitve družin«, izvajali smo ga dva krat. Prvo izvedbo 

programa smo že uspešno zaključili, drugo izvedbo zaključujemo v februarju 2019.  

Program so v okolju prepoznali kot zelo dober na področju družinske preventive. Izvajamo ga 

kot partnerji pri projektu, ki ga je na Ministrstvo za zdravje prijavil Inštitut Utrip, skupaj z CSD 

Radlje ob Dravi. 

 

3.1.3.2.10 LAS za preprečevanje zasvojenosti Radlje ob Dravi 

Srečanje LAS- a je potekalo v spomladanskem delu. Skupina se je sestala, ker je osnovni namen 

čim bolj zmanjšati problematiko zasvojenosti in pomanjkanje socialnih veščin. Na srečanju 

smo v grobem pregledali preventivne dejavnosti, ki jih izvajamo na terenu.  

V našem okolju se izvaja kar nekaj preventivnih programov (AA, SFP, poletni tabor, počitniški 

dnevi za otroke, trening socialnih veščin, trening asertivnosti…). Vsi sodelujoči se strinjamo, 

da je povezovanje in timsko delo institucij ključnega pomena. S skupino se bomo srečali v letu 

2019, kjer bomo prevetrili akcijski načrt in konkretno začrtali pot preventive v Občini Radlje 

ob Dravi. 

3.1.3.2.11 Sodelovanje s sorodnimi organizacijami – evalvacijska in študijska srečanja 

Socialnovarstveni programi terjajo supervizije, srečanja, intervizije, evalvacijska srečanja. 

Večdnevnih srečanj smo se na področju sociale udeležili tri krat, kar je pripomoglo k razvoju 

področja, kvalitetnejšemu delu.  

3.1.3.2.12 Inštitut utrip – projektni partner 

Z  Inštitutom Utrip sodelujemo kot partner v projektu "Preventivna platforma - celovit pristop 

na področju preventivnega dela" v naslednjih sklopih: DS 3 – Dejavnosti namenjene 

neposredno uporabnikom in DS 6 - Izobraževanje in usposabljanje za kakovostnejšo 

preventivo. Ugotavljamo, da je partnerstvo prineslo v lokalno skupnost pozitivne premike h 

kakovostnejši in učinkovitejši preventivi.  

3.1.3.3 Zaključek  

Menim, da je področje socialnega varstva pomemben steber v JZ ŠKTM. V lokalnem okolju 

smo prepoznani kot kompetentni partner v mnogih socialnih dejavnostih. Tudi v prihodnje se 

bomo trudili k kakovostnejšem delu ter večji prepoznavnosti področja v lokalnem okolju.  

3.2 Poročilo o delu za leto 2018 na področju turizma 

3.2.1 Certifikati in nazivi pridobljeni v letu 2018 

V letu 2018 smo pridobljeni certifikat Slovenia Green Destination s poročilom izvedenih 

aktivnosti obdržali in se prijavili na ponovno presojo certificiranja. Obudili smo »Zeleno ekipo« 

ter v poletnih mesecih začeli z zastavljenim planom dejavnosti in aktivnosti.   
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V mesecu maju nas je obiskala ekipa »Skrite turistične ponudbe-2, kjer smo prejeli drugo 

mesto, dosegli zavidljivo visok rezultat, bili smo ocenjeni v desetih kategorijah ter prejeli 

priznanje za najlepše urejen park – Angleški park pri Dvorcu.  

V mesecu juniju smo se prijavili na razpis Turistične zveze Slovenije »Moja dežela lepa in 

gostoljubna« in bili uspešni, saj smo v kategoriji manjših mest ponovno prejeli 2. mesto. 

Podelitev je bila meseca oktobra v Portorožu. 

 

3.2.2 Promocijske aktivnosti  

3.2.2.1 Priprava novih promocijskih materialov Občine Radlje ob Dravi 

Skupaj z RRA smo pristopili k projektu »Spletna digitalizacija Koroške«. Brošura »Doživite 

zeleni svet«, s katero se predstavljamo na sejmih in v druge promocijske namene, pa je bila 

prevedena v nemški in angleški jezik.  

Skupaj s Planinskim društvom JZ ŠKTM Radlje ob Dravi smo dokončali projekt »Po mejah 

občine«. Pot bo v dolžini cca. 95 km bo za pohodnike varna, zanimiva in prijetna. Vključuje 

naravne, kulturne in zgodovinske znamenitosti. V okviru projekta se bo oblikoval nov turistični 

produkt za prepoznavnost Občine Radlje ob Dravi, prav tako se je že pripravil osnutek 

nadgradnje tega projekta, ki predvideva pot tudi za kolesarje.  

Z navedenimi aktivnostmi in projekti tako celostno pristopamo k ponudbi tudi izven sezone.  

V sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor – Pohorje smo aktivno sodelovali na vseh 

posvetih in okroglih mizah in se oktobra tudi kot aktivni član udeležili Mednarodnega dogodka 

»Drava kot priložnost«, v okviru projekta Dravske kolesarske poti.  

V letu 2018 smo okrepili sodelovanje s STO, predvsem na ravni brezplačne promocije 

prireditev in dogodkov v destinaciji. 

 V letu 2018 je bila destinacija predstavljena: 

- v oddaji Na lepše, RTV SLO; 

- v oddaji na Planet TV; 

- v reviji Zarja; 

- na Koroškem radiu popoldanska oddaja v mesecu avgustu; 

- na spletnem portalu TZS; 

- v prilogi Naša družina; 

- v reviji Lupa; 

- redno pa smo aktivnostih poročali tudi preko lokalne postaje Radio 1. 

3.2.2.2 Podporne dejavnosti razvoj in pospeševanje turizma 

V letu 2018 smo aktivno sodelovali z Osnovno šolo Radlje ob Dravi, s projektom »Turizmu 

pomaga lastna glava«, organizirali Mednarodni festival »Igraj se z mano« ter bili glavni 

koordinatorji prireditev  v sklopu »Radeljskih srečanj 2018«. 
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JZ ŠKTM Radlje ob Dravi je izvajal krovno promocijo turizma občine Radlje ob Dravi za 

povečanje njene prepoznavnosti na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem trgu. Izvajali 

smo program   tržnega   komuniciranja   z   uporabo   sodobnih   orodij   tržnega   komuniciranja, 

usklajenega z lokalnimi, regionalnimi in interesnimi mrežami turističnih subjektov.  

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi je spodbujal in koordiniral dejavnost turističnih in drugih društev. 

Vsem društvom smo nudil administrativno-tehnično in strokovno-organizacijsko pomoč. 

 

Naloge, ki smo jih pri tem izvajal so naslednje: 

- vzpostavitev in vzdrževanje sodelovanja z društvi; 

- koordinacija in povezovanje dejavnosti društev; 

- programski posveti z društvi; 

- posredovanje informacij društvom glede izobraževanj, prireditev, revij, razpisov, 

pozivov ipd.; 

- pomoč društvom pri organizaciji prireditev in projektov; 

- pomoč pri oblikovanju vabil in fotokopiranju; 

- pomoč pri iskanju primernih, reprezentativnih daril za gostovanja društev; 

- pomoč pri promociji dejavnosti društev in podpora vzpostavljanju spletnih strani; 

- pomoč društvom pri prijavljanju  na javne razpise in pozive; 

- redno spremljanje dela in napredka društev; 

- udeležba na sestankih in občnih zborih društev (na povabilo društev); 

- navezovanje stikov z drugimi sorodnimi društvi izven domačega prostora. 

3.2.2.3 Udeležba na turističnih sejmih in borzah 

V letu 2018  je JZ ŠKTM Radlje ob Dravi ni udeležil nobene sejemske aktivnosti. 

3.2.2.4 Prireditve 

Tekom celotnega leta smo nudili lokalnim društvom in institucijam v kraju vsebinsko, 

infrastrukturno in tehnično pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov na področju turizma.  

V mesecu aprilu smo organizirali tradicionalno »Čistilno akcijo«, bili smo organizatorji 

Cvetnega sejma in Šmihelskega sejma.  

V mesecu maju smo izvedli tudi »Indijansko vas«, na dogodku so sodelovala lokalna društva, 

Osnovna šola in društva iz sosednjih občin. 

Ponovno smo skupaj s Centrom Janeza Levca in Društvom inkluzije organizirali festival »Igraj 

se z mano«, katerega je v letu 2018 obiskalo približno 3000 obiskovalcev, kar je za 15 odstotkov 

več v primerjavi z lanskim letom. K sodelovanju smo povabili vsa lokalna društva, ki so se v 

veliki meri odločila za sodelovanje in tako širše pripomogla k promociji kraja.  

V mesecu juniju smo skupaj z MMLS-jem organizirali »Bogračijado«.  S silvestrovanjem na 

prostem pa je v letu 2018 zaključil sklop prireditev in dogodkov.  
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3.2.2.5 Izobraževanje in udeležbe na sejmih 

V letu 2018 se je zaposlena na  JZ ŠKTM  na področju turizma udeležila naslednjih izobraževanj 

in drugih aktivnosti na področju turizma:  

- 2 sestanka na Zavodu za turizem Maribor (Dravska kolesarska pot); 

- 6 sestankov v okviru RRA Koroška (spletna digitalizacija Koroške in ostale redne 

aktivnosti); 

- 3 srečanja v okviru projekta Slovenia Green (spletna platforma, oblikovanje Zelenih 

produktov); 

- mednarodni dogodek, Dravska kolesarska pot, meseca oktobra; 

- podelitev priznanj Turistične zveze Slovenije »Moja dežela lepa in gostoljubna«, 

oktober 2018; 

- redno pa smo sodelovali z vsemi ključnimi deležniki na področju turizma tako na 

lokalnem, kot na regijskem nivoju.  

 

3.3  Poročilo o delu za leto 2018 na področju športa 

 

3.3.1 Uvod 

Šport kot družbeni fenomen sodobnega časa pomembno vpliva na kakovostno preživljanje 

prostega časa ljudi, pri čemer se šport v svoji najširši obliki pojmovanja kaže skozi različne 

pojavne oblike (športna rekreacija, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športe 

prireditve itd.).  

Občina Radlje ob Dravi z zgrajeno športno infrastrukturo omogoča svojim občanom, da se 

lahko ukvarjajo z različnimi oblikami športnih aktivnosti, hkrati pa svoje razpoložljive 

infrastrukturne kapacitete vključuje v ponudbo športnega turizma (priprave športnikov v 

panogah namizni tenis, nogomet in rokomet). 

Vso javno infrastrukturo na področju športa upravlja in trži Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, 

večina najpomembnejših športnih objektov pa je združenih v športnem centru. Kopališče 

vodni park, ki je del turistično rekreacijskega območja Reš, je zavod oddal v najem zasebniku. 

Po občini so na različnih lokacijah postavljene še ostale športne površine, najpogosteje v obliki 

igrišč za nogomet in košarko. 

Naloge na področju športa v Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi (od sedaj naprej JZ ŠKTM) 

so primarno usmerjene v upravljanje in vzdrževanje športnih objektov v Občini Radlje ob Dravi 

ter izvajanju nekaterih športno-rekreativnih programov in prireditev v obliki so-organizacije 

ter ostale podpore nosilcem dejavnosti posameznih športnih panog oz. zvrsti.  

 

Za boljšo preglednost uvodoma predstavljamo shemo najpomembnejših športno-turističnih 

objektov. 
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Shema 1: Elementi športnega centra 

 

Shema 2: Elementi Turistično rekreativnega centra Reš 

 

ŠPORTNI 
CENTER

Športna 
hiša

Športni 
stadion

Urbani 
park

Pomožni 
stadion

Ostali 
objekti

TRC

Reš

Kopališče 
Vodni 
park

Igrišče za 
odbojko

Igrišče za 
nogomet

Višinski
park 



38 

 

Pri upravljanju športne infrastrukture je smiselno že uvodoma izpostaviti specifičnost 

upravljanja in vzdrževanja objektov. Zavod predstavlja in zagotavlja samo strokovno službo, 

vsa vzdrževalna dela pa se izvajajo preko Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava 

Radlje d.o.o. (od sedaj naprej JP KIČ) po sistemu tedenskih planov oz. naročil dela, izdanih s 

strani zavoda. 

Delovni procesi zaposlenih na zavodu, ki opravljajo z objekti, so zelo dinamični, vezani na letne 

čase, trenutne situacije, druge predvidene oz. nepredvidene okoliščine, finančne zmožnosti 

ustanovitelja ter jih ni mogoče vpeljati v redni osem-urni delovnik. Naštete posebnosti so del 

dejstva, ki ga je potrebno upoštevati pri branju in razumevanju poročila. 

 

3.3.2 Objekti  

3.3.2.1 Športni center 

V športnem centru razpolagamo z raznolikimi športnimi objekti in površinami, kateri 

omogočajo izvajanje številnih športno-rekreativnih in družabnih aktivnosti. Delimo jih v 5 

sklopov, katere predstavljamo v nadaljevanju. 

3.3.2.1.1 Športna hiša  

Športna hiša Radlje ob Dravi predstavlja največji in najkompleksnejši objekt v sistemu objektov 

za šport in prosti čas, ki jih ponuja Občina Radlje ob Dravi. Temu primerna je tudi zahtevnost 

upravljanja in vzdrževanja objekta. 

V letu 2018 je upravljalec upravljal objekt v skladu z osnovnimi akti ter pravilniki (Javni poziv 

za uporabo objekta, Hišni red, Pravilnik o upravljanju in uporabi objekta, Letni program 

športne hiše za leto 2017/18). Ob koncu leta 2018 lahko ocenimo, da je upravljalec s trenutnim 

sistemom upravljanja in vzdrževanja objekta uspel zadovoljiti vizijo in strategijo lokalne 

skupnosti.  

3.3.2.1.1.1 Upravljanje objekta  

Upravljalec je dolžan zagotoviti upravljanje objekta v skladu s Pravilnikom o upravljanju in 

uporabi športne hiše in Letnim programom športne hiše. Osnova za realizacijo Letnega 

programa je bilo zagotavljanje ustrezne kadrovske zasedbe, ki je bila sestavljena iz vodje 

športne infrastrukture, upravnika športne hiše in vzdrževalcev športne infrastrukture, katere 

je zagotavljal JP KIČ. Prav tako je JP KIČ zagotavljal ostalo delovno silo, ki je bila potrebna ob 

večjih akcijah oz. dogodkih. 

 V dopoldanskem času (od 7.20 do 15.45 ure) je bil objekt  oddan v uporabo Osnovni šoli Radlje 

ob Dravi in Vrtcu Radlje ob Dravi. V tem času je koordinacijo vzdrževanja in uporabe objekta s 

pomočjo vzdrževalcev izvajal vodja športne infrastrukture, ki je hkrati tudi opravljal naloge 

vodenja športne infrastrukture. Po potrebi se je v delovne procese v dopoldanskem času 

vključeval tudi upravnik športne hiše. V letu 2018 je tedenska uporaba objekta dosegla okoli 

1720, letna pa okoli 55.040 učencev. Podatki veljajo za učence OŠ Radlje ob Dravi in otroke v 

vrtcu, ter za zunanje programe OŠ Radlje ob Dravi, ki se izvajajo v tem sklopu (košarka, 

odbojka, ples, namizni tenis itd.) Pri oceni so upoštevane vse šolske počitnice. 
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Podlaga za oceno: 

obvezen pouk OŠ: 452 učencev vseh učencev; povprečno 265 učencev/dan = 1325 učencev/teden 

= 5300/mesec = 42.400/leto (upoštevno 8 mesecev) 

interesne dejavnosti OŠ: 14 ur/teden; povprečno 65 učencev/dan = 325 učencev/teden = 

1300/mesec = 10.400/leto (upoštevno 8 mesecev) 

telovadba Vrtec: 1 ura/teden; povprečno 70 otrok/teden = 280/mesec = 2240/leto (upoštevno 8 

mesecev) 

 

a) V času med 15.00 in 16.00 je bil objekt namenjen izvajanju nekaterih programov v okviru 

osnovnošolskih interesnih dejavnosti, kot so: športno-ritmična gimnastika, plezanje, ples, 

namizni tenis, otroška telovadba ter po potrebi vmesnemu čiščenju. 

b) V popoldanskem času (od 16.00 do 22.00) so objekt uporabljali uporabniki, med katerimi 

prevladujejo društva s sedežem v Občini Radlje ob Dravi. Zaradi velikega povpraševanja po 

uporabi objekta v popoldanskem času in interesa po izvajanju različnih športnih panog, 

upoštevajoč prioritete iz 5. člena Pravilnika o upravljanju in uporabi športne hiše, je moral 

upravljalec od ponedeljka do petka zagotoviti upravnika športne hiše. V mesecu novembru 

2018, ki predstavlja začetek največje frekvence uporabe objekta v popoldanskem času, je 

upravljalec v urnik uporabe ponovno uvedel t.k.i. »minus 5 minut« efektivne vadbe. 

Naveden ukrep je omogočil upravniku potreben čas, da pripravi dvorano za nove 

uporabnike, ampak ob hkratni pomoči in angažmaju uporabnikov. Pri razporejanju 

dinamike dela je bilo potrebno upoštevati tudi kapacitete Športne hiše, saj ponuja objekt 

v istem časovnem obdobju uporabo šestih različnih vadbenih prostorov ali vadbo več kot 

šest različnih skupin oz. uporabnikov. Poleg vzdrževanja objekta in priprave vadbenih 

prostorov, so bile pomembne naloge upravnika v tem času tudi usklajevanje logistike 

uporabnikov v objektu, nadzor in spremljanje uporabnikov ter ostala vzdrževalna dela. V 

letu 2018 je v popoldanskem času tedenska uporaba objekta dosegla okoli 670 

uporabnikov, na letnem nivoju pa okoli 16.080 uporabnikov. Podatki veljajo za uporabo 

objekta od ponedeljka do petka, v obdobju 6 mesecev (od januarja do aprila ter novembra 

do decembra). V vmesnih obdobjih uporaba objekta ni bila velika, ocena pa je že všteta v 

zgornje vrednosti.  

c) Med vikendi je bila uporaba objekta prioritetno namenjena izvajanju prireditev, turnirjev 

in ligaških tekmovanj, kjer velja s področja kulturnih prireditev izpostaviti muzikal Mamma 

Mia in koncert Marka Škugorja, s področja športnih dogodkov pa Zimsko nogometno ligo, 

serijo turnirjev selekcij NK Radlje ob Dravi ter vseslovenski Turnir v futsalu ob Dnevu 

samostojnosti in enotnosti. V letu 2018 se je med vikendi  organiziralo 5 prireditev in 17 

turnirjev oz. ligaških tekmovanj. 8 prireditev in 5 turnirjev se je organiziralo med tednom. 

d) V času poletne sezone oz. med šolskimi počitnicami smo v športni hiši gostili priprave 

rokometašev iz Madžarske in reprezentantov Namiznoteniške zveze Slovenije. 

3.3.2.1.1.2 Vzdrževanje objekta  

Vzdrževanje objekta je bilo povezano z upravljanjem, ima pa tudi svoje specifične značilnosti 

in zahteve, ki jih je upravljalec dolžan realizirati v rednem-tekočem vzdrževanju in 

investicijskem vzdrževanju. 
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Redno-tekoče vzdrževanje  

Redno-tekoče vzdrževanje je zajemalo redna (čiščenje, varovanje, sprotno vzdrževanje) in 

intervalna dela (servisi), ki so potrebni za varno in nemoteno uporabo objekta. Redna 

vzdrževalna dela je upravljal upravnik skupaj z vzdrževalci športne infrastrukture iz JP KIČ oz. 

pogodbeni partnerji. Intervalna vzdrževalna dela so opravile ustrezne servisno-vzdrževalne 

službe, ki morajo (tudi po zakonu) opraviti redne vzdrževalne preglede oz. servise. S servisnimi 

službami smo servisirali športno opremo Elan, plezalno steno Citywall, hladilni agregat, 

klimatsko napravo, kompenzacijsko napravo, toplotno postajo, sistem avtomatskega 

upravljanja hladilno-toplotne postaje, požarno-varnostni sistem, požarno razsvetljavo, 

požarne lopute ter opravili še nekatere druge preglede in servise. 

Pri rednem-tekočem vzdrževanju velja opozoriti na dejstvo, da smo v letu 2018 reševali  težave 

povezane s sanacijo oz. reklamacijo strehe športne hiše ter platoja za klimatsko napravo in 

agregat. 

3.3.2.1.1.3 Investicijsko vzdrževanje 

V letu 2018 velja izpostaviti naslednja večja investicijsko-vzdrževalna dela: 

- beljenje komunikacij in prostorov, ki vključujejo sanitarije ter avlo Športne hiše, 

- popravilo hladilnega agregata,  

- zamenjava črpalke glavnega toplovoda, ki potega iz osnovne šole v Športno hišo, 

- menjava dela cevi toplovoda, ki potega iz osnovne šole v Športno hišo, 

- menjava sijalk v veliki športni dvorani. 

3.3.2.1.1.4 Trženje objekta  

a) Športna dejavnost 

Trženje objektov za šport in rekreacijo v Občini Radlje ob Dravi je zelo kompleksno področje 

in ga moramo obravnavati vsaj iz dveh vidikov. Prvi vidik lahko imenujemo »notranje trženje«, 

kjer gre za prodajo uporabe prostorov primarno organizacijam s sedežem v občini, ki je tudi 

lastnik objektov (z izjemo športne hiše). Od tega je okoli 65 % športnih društev, katerim 

uporaba objektov je sofinancirana s strani lokalne skupnosti, torej gre za transfere dela 

občinskega proračuna. Okoli 35 % je bilo v sezoni 2017/2018 drugih uporabnikov, za katere bi 

lahko rekli, da spadajo v segment t.k.i. »zunanjega trženja«, ki pa ima lahko še dosti širše 

možnosti in razsežnosti. Glede na to, da je strategija lokalne skupnosti na področju socialne 

varnosti usmerjena tudi v vključenost občanov v zdrav način preživljanja prostega časa, je 

trenutni sistem zasedenosti kapacitet športnih objektov primeren in razumljiv. 

Pod »zunanjo trženje« razume upravljavec prihodke s strani uporabnikov, ki niso vezani na 

občinski proračun matične občine, temveč gre za druge uporabnike ter tržne cenovne pogoje. 

O »zunanjem trženju« kot primarni obliki nudenje športne infrastrukture bo smiselno 

razmišljati takrat, ko se bo temeljna usmerjenost lokalne skupnosti odločila vsaj za delno 

spremembo vizije oz. strategije razvoja občine na področju zagotavljanja nadstandardnih 

pogojev uporabe športnih objektov.  
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Vsekakor pa lahko na podlagi uspešnega pozicioniranja vodnega parka v slovenski turistični 

prostor pričnemo realno načrtovati različne modele »zunanjega trženja«. Najprej predvsem v 

smeri, da nam vodni park predstavlja ključno turistično atrakcijo, ostala infrastruktura pa 

dopolnilno ponudbo. Vseeno pa moramo na tem mestu dodati, da bomo pričeli dosegati 

ključne uspehe na področju trženja turističnih destinacij takrat, ko se bo spremenila miselnosti 

občanov (NVO, mikro podjetja) v smeri po aktivnem vključevanju pri razvoju športno-turistične 

ponudbe in sicer:   
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Po predstavljenem modelu vidimo priložnost predvsem v trženju športnih priprav za športne 

programe otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Pri tem velja izpostaviti 

dejstvo, da postaja Radlje ob Dravi eden izmed ključnih panožnih centrov za priprave 

športnikov v namiznem tenisu na slovenskem nivoju. 

 

 

Prireditve in ostali dogodki 

Trženje iz naslova prireditev oz. ostalih dogodkov smo izvajali v športni hiši čez vikende in v 

obdobju, ko so prostori v športni hiši manj zasedeni (od aprila do oktobra). V letu 2018 se je v 

športni hiši čez vikende organiziralo 22, med tednom pa 13 dogodkov. 

3.3.2.1.2 Športni stadion  

Športni stadion predstavlja pomemben objekt za izvajanje športnih dejavnosti na prostem in 

se deli na pripadajoči objekt, nogometni in atletski del stadiona. V letu 2018 je upravljalec 

upravljal objekt v skladu z osnovnimi akti ter pravilniki (Hišni red, Pravilnik o upravljanju in 

uporabi objekta).  

3.3.2.1.2.1 Upravljanje objekta  

Upravljalec je dolžan zagotoviti upravljanje objekta v skladu s Pravilnikom o upravljanju in 

uporabi športnega stadiona. Glede na trenutne razmere upravljalec tudi ocenjuje, da sistem 

upravljanja in vzdrževanja objekta ne zahteva izdelave poziva za uporabo športnega stadiona 

in letnega programa športnega stadiona. Razlogi so predvsem v tem, da je bil objekt in 

nogometni del stadiona primarno namenjen programom športnega društva Radlje ob Dravi 

oz. nogometni šoli. Atletski del stadiona pa je bil po »odprtem« sistemu vstopa s karticami 

vsak dan na voljo rekreativnim in drugim uporabnikom atletskega stadiona, zato zaradi 

uveljavljenega sistema ni bil pogojen s podrobnim urnikom. Glede uporabe atletskega dela 

stadiona po rednem urniku, sta le-tega uporabljali dve skupini in sicer selekcije otrok, ki 

trenirajo atletiko pod okriljem Atletskega kluba Radlje ob Dravi ter skupina odraslih 

rekreativnih tekačev. Obe organizirani skupini ne ovirata uporabe atletske steze drugim 

tekačem, zato urnik ni bil potreben. 

Osnova za realizacijo letnega upravljanja objekta je bilo zagotavljanje ustrezne kadrovske 

zasedbe, ki je bila sestavljena iz vodje športne infrastrukture in vzdrževalcev športne 

infrastrukture, katere je zagotavljal JP KIČ. Prav tako je JP KIČ zagotavljal ostalo delovno ekipo, 

ki je bila potrebna ob večjih akcijah oz. dogodkih.  

Zastavljene cilje smo dosegali tudi s pomočjo vzpostavljenega sistema vstopnih kartic, video-

nadzora, rednim intervalnim fizičnim nadzorom vzdrževalcev ter s vzpostavljanjem ustreznega 

odnosa s primarnima uporabnikoma objekta.  

a) V dopoldanskem času  (od meseca aprila do meseca novembra, od 7.45 do 15.45)  je 

bil objekt  oddan v uporabo Osnovni šoli Radlje ob Dravi in Vrtcu Radlje ob Dravi. Po 
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potrebi in v skladu z dogovorom z osnovno šolo, se je stadion v dopoldanskem času 

dajal v uporabo tudi drugim uporabnikom. 

V dopoldanskem času je koordinacijo vzdrževanja in uporabe objekta izvajal vodja 

športne infrastrukture, ki v tem času opravlja naloge vodenja športne infrastrukture. V 

letu 2018 je tedenska uporaba objekta v dopoldanskem času dosegla okoli 700 

učencev, letna okoli 14.000 učencev. Podatki veljajo za učence OŠ Radlje ob Dravi in 

otroke v vrtcu za obdobje od meseca aprila do meseca novembra, v oceni so 

upoštevane vse počitnice. 

b) Atletski del stadiona so lahko večino dneva uporabljali tudi rekreativni tekači, ki so se 

prilagajali aktualnim urnikom uporabe, katerih spremembe so vezane na dejanske 

potrebe uporabnikov in letni čas. V osnovi so imeli možnost uporabe stadiona vsak 

dan, od 5.00 zjutraj do 22.00 zvečer. Uporabniki atletskega stadiona so se morali 

prilagajati le med vikendi, ko so se odvijale tekme nogometnega kluba. Na podlagi 

števila izdanih vstopnih kartic in kontrole uporabnikov lahko ocenimo, da je bila 

tedenska uporaba objekta v letu 2018 okoli 90 tekačev (rekreacija in atletski treningi), 

na letnem nivoju pa okoli 4660 tekačev.  

 

Podlaga za oceno:  

115 tekačev x 4 tedni = 460 tekačev/mesec (»top sezona«) 

65 tekačev x 4 tedni = 260 tekačev/mesec (»zimski meseci«) 

»top sezona« 8 mesecev x 440 tekačev = 3620 tekačev 

»zimski meseci« 4 meseci x 260 tekačev = 1040 tekačev 

Skupaj tekačev: 4660 

c) V popoldanskem času (od ponedeljka do petka, od 16.00 do 22.00) so uporabljali 

objekt člani nogometne šole Radlje ob Dravi oz. športnega društva Radlje ob Dravi. 

Uporaba predvsem nogometnega dela stadiona je bila namenjena za vse pripravljalne 

treninge in tekmovanja pred ligaškimi tekmovanji, ki se na tem igrišču odvijajo čez 

vikende v tekmovalni sezoni, ki traja od konca meseca marca do konca meseca 

novembra. V času poletnih počitnic so imeli nogometaši delni odmor. Nogometaši so 

prav tako uporabljali travnato območje za golom stadiona in atletsko stezo. Na podlagi 

spremljanja frekvence uporabe objekta v letu 2018 lahko ocenimo, da je bila v 

popoldanskem času dnevna uporaba celotnega objekta v predvidenem obdobju okoli 

73 uporabnikov v povprečno 2 urah uporabe igrišča, na mesečnem nivoju 1456 

uporabnikov, na letnem nivoju pa okoli 8736 uporabnikov. ŠD Radlje ob Dravi je tudi 

največji in prioritetni uporabnik Športnega stadiona in ima z lastnikom 10 letno 

pogodbo o brezplačni uporabi objekta. 

 

Podlaga za oceno: 

Okoli 182 igralcev v nogometnem klubu od U 9 do ČLANI 
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Vse treninge, trening tekme in tekme na celotnem objektu (stadion, travnato območje za 

golom stadiona in atletska steza = 182 igralcev/teden x 2 (v povprečju imajo 2 treninga) = 364 

teden = 1456/mesec x 6 mesecev = 8736 igralcev 

 

V letu 2018 je bilo odigranih 78 nogometnih ligaških tekmovanj (planirane uradne in 

trening tekme vseh selekcij Nogometne šole Radlje ob Dravi) in 2 atletska tekmovanja.  

Podlaga za oceno:  

Tekmovanja otroška (od U 9 do vključno U 13) spremljanje aktivnosti na podlagi tedenskih 

planov ŠD Radlje ob Dravi 2018 = 31 

Tekmovanja starejši (od U 14 do vključno ČLANI) spremljanje aktivnosti na podlagi tedenskih 

planov ŠD Radlje ob Dravi 2018 = 41 

Tekmovanja prijateljska spremljanje aktivnosti na podlagi tedenskih planov ŠD Radlje ob Dravi 

2018 = 6,5 

 

3.3.2.1.2.2 Vzdrževanje objekta     

Vzdrževanje objekta je povezano z upravljanjem, ima pa tudi svoje specifične značilnosti in 

zahteve, ki jih je upravljalec dolžan realizirati v rednem-tekočem vzdrževanju in investicijskem 

vzdrževanju. 

Redno-tekoče vzdrževanje je predstavljalo redna (čiščenje, varovanje, sprotno vzdrževanje) in 

intervalna dela (servisi), ki so potrebna za varno in nemoteno uporabo objekta. Redna 

vzdrževalna dela so opravljali vzdrževalci športne infrastrukture, ki jih zagotavlja JP KIČ oz. 

pogodbeni partnerji.  

Poseben segment vzdrževanja je predstavljalo čiščenje objekta, kjer je imel zavod sklenjeno 

pogodbo za čiščenje objekta s ŠD Radlje ob Dravi. 

Intervalna vzdrževalna dela so opravile ustrezne servisno-vzdrževalne službe, ki morajo (tudi 

po zakonu) opraviti redne vzdrževalne preglede oz. servise. Servisirali smo požarno-varnostni 

sistem in požarno razsvetljavo. Za servis zunanjega ozvočenja ter opreme Elan pa se po 

posvetovanju z dobavitelji še nismo odločili. 

Kot posebnost rednega-tekočega vzdrževanja bi izpostavili vzdrževanje nogometnega dela 

stadiona oz. travnate ruše, ki smo jo vzdrževali na podlagi načrta vzdrževanja. Načrt smo 

izdelali skupaj s podjetjem Bonafid, ki je bil hkrati naš dobavitelj gnojil in drugih snovi oz. 

materialov, potrebnih za kakovostno vzdrževanje travnate ruše.  

Glavne naloge vzdrževanja travnate ruše so bile gnojenje,  košnja, zalivanje, zračenje,  valjanje, 

dosejanje ruše, krpanje ruše, spremljanje morebitnih bolezni trave ter ustrezno reagiranje itd. 

Za realizacijo plana vzdrževalnih del smo uporabili strojno mehanizacijo traktor kubota, stroj 

za zračenje travnate ruše vertidren, kosilnica ransomnes, večnamensko vozilo toro,  

škropilnico, metlo za traktor in vlečno metlo za igrišče. 
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Ob vsem naštetim velja opozoriti, da je kakovost vzdrževanja travnate ruše odvisna tudi od 

materialnih pogojev upravljalca, predvsem v zagotavljanju zadostnih in rednih finančnih 

sredstev s strani ustanoviteljice, ki so nujno potrebna za redno realizacijo omenjenih opravil.  

V mesecu avgustu smo testno organizirali športne priprave nogometnih klubov. V treh tednih 

so se športnih priprav udeležile 3 skupine po povprečno 40 otrok/skupino, različnih starostnih 

kategorij (od U9 do U16), ki so na glavnem igrišču opravljali treninge 2 krat dnevno, po cca 1,5 

ure. 

Izkazalo se je, da je tovrstna obremenitev igralne površine prevelika in da ob normalnem 

rednem programu vzdrževanja in upravljanja igrišča, ne vzdrži tovrstnih obremenitev. Po 

koncu priprav smo morali igrišče zapreti za 20 dni, strojno do-sejati travnato rušo ter 

vzpostaviti poseben režim gnojenja ruše. Prav tako smo ocenili, da moramo zamenjati najmanj 

cca 450 m² uničene travnate ruše, omenjeno delo pa smo zaradi rednih uradnih tekmovanj ter 

ostalih aktivnosti ŠD Radlje ob Dravi prestavili v leto 2019. 

Redno-tekoče vzdrževanje celotnega objekta je zajemalo še urejanje okolice okoli objekta, 

vključno s tribunami, vzdrževanje atletskega dela stadiona (predvsem atletske steze) in ostala 

sprotna vzdrževalna dela. 

a) Na podlagi spremljanja aktivnosti na glavnem igrišču ter nadzoru obremenitve travnate 

ruše smo v letu 2018 zabeležili okvirno 299 ur dejavnosti nogometnega kluba ŠD Radlje 

ob Dravi. 

Podlaga za oceno: 

Število ur uporabe nogometnega stadiona (ni vključeno travnato območje za golom stadiona 

in tartan): 

Treningi: spremljanje aktivnosti na podlagi tedenskih planov ŠD Radlje ob Dravi 2018 = 170 

ur/sezono  

Uradna tekmovanja: spremljanje aktivnosti na podlagi tedenskih planov ŠD Radlje ob Dravi 

2018 = 113 ur 

Prijateljska tekmovanja: spremljanje aktivnosti na podlagi tedenskih planov ŠD Radlje ob Dravi 

2018 = 16 ur 

 

3.3.2.1.2.3 Investicijsko vzdrževanje 

V letu 2018 velja izpostaviti naslednja večja investicijsko-vzdrževalna dela: 

- beljenje vseh garderob in komunikacij , 

- pregraditev obeh garderob z dodatno steno ter postavitev novih dodatnih garderobnih 

klopi z obešalniki, 

- predelava večnamenskega prostora v dodatno garderobo ter vzpostavitev dodatnega 

prostora za shrambo športnih pripomočkov za dejavnosti nogometnega kluba ŠD 

Radlje ob Dravi, 

- generalna sanacija kopalnice zaradi izliva vode v talnih ceveh. 
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3.3.2.1.3 Travnata površina – »Pomožni stadion« 

Travnata površina »pomožni stadion« (od sedaj naprej pomožni stadion) je dodatna travnata 

površina, namenjena za izvajanje dejavnosti nogometne šole ŠD Radlje ob Dravi s ciljem, da se 

razbremeni glavno nogometno igrišče na športnem stadionu. V letu 2018 smo na prošnjo 

nogometnega kluba ŠD Radlje ob Dravi pomožni stadion opremili s premično WC kabino. 

Osnovno vzdrževanje travnate površine v obliki košnje trave smo izvajali z vzdrževalci športne 

infrastrukture, katere je zagotavljalo JP KIČ. 

 

3.3.2.1.4 Urbani park 

Urbani park predstavlja območje raznolikih športno-rekreativnih površin, ki so umeščene v 

športni center in se nahajajo med športnim stadionom in športno hišo. Urbani park sestavljajo 

kolesarski park, poligon za ulično vadbo, igrišče z umetno maso »Hat trick«, tekaška steza in 

otroška igrala. Vsi elementi smo smiselno povezani v naravnem okolju, obdaja jih travnik s 

sadovnjakom.  

3.3.2.1.4.1 Urbani kolesarski park 

Z vidika upravljanja velja kot posebnost izpostaviti urbani kolesarski park, katerega je zavod 

tudi v letu 2018 oddal v »pod-upravljanje« oz. skrbništvo Kolesarskemu klubu Puklrajders. 

Vzrok za tovrsten način so-upravljanja je v specifičnosti vzdrževanja elementov kolesarskega 

parka. Zanje namreč velja, da jih lahko najbolj kakovostno vzdržujejo primarni uporabniki oz. 

kolesarji, ki podrobno poznajo zahteve in specifike posameznih elementov parka. Zavod pa v 

tem primeru skrbi za generalno upravljanje v smislu delovanja parka kot celote v skladu s 

pravili, standardi in načeli zavoda ter za košnjo travnatih delov objekta. 

V letu 2018 se na kolesarskem parku v okviru dejavnosti Kolesarskega kluba Puklrajders ni 

izvajalo skorajda nobenih programov, zato se bo v letu 2019 potrebno s »pod-upraviteljem« 

Kolesarskim klubu Puklrajders ponovno pogovoriti o viziji vzdrževanja in upravljanja parka. 

Prav tako bo potreben premislek o smotrnosti nadaljnjega obratovanja parka. 

3.3.2.1.4.2 Poligon za ulično vadbo 

Poligon za ulično vadbo ali »street workout park« je odprta vadbena površina, ki je namenjena 

vsem zainteresiranim uporabnikom. Poligon za ulično vadbo predstavlja sklop 3 vadbenih 

sestavov oz. orodij, ki izvirajo iz dejavnosti gimnastike in sicer: telovadni sestav iz bradlje, 

droga in kombiniranega letvenika; trovišinski nizki drog in telovadba klop. 

Orodja so prilagojena zunanjim aktivnostim v vseh vremenskih pogojih. V letu 2018 je zavod 

izvajal redne preglede orodij. 

3.3.2.1.4.3 Igrišče z umetno maso »Hat trick« 

Igrišče z umetno maso se je v letu 2018 pokazalo kot zelo priljubljena in obljudena športna 

površina. Igrišče dimenzij 20x40 m je odprta vadbena površina, namenjena občanom v obliki 

prostega vstopa ter urnika organiziranih skupin društev, predvsem nogometne šole ŠD Radlje 

ob Dravi. V letu 2018 smo na igrišču izvedli redni letni servis igrišča ter redno vzdrževali 

pripadajočo infrastrukturo. Na tem mestu velja izpostaviti problematiko vandalizma, ki se je v 
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preteklem letu kazala kot večkratno uničenje elektro omare za prižig reflektorjev. Ostala 

vzdrževala dela so opravili vzdrževalci JP KIČ. 

3.3.2.1.4.4 Tekaška steza 

Tekaška steza s peščeno podlago poteka okoli Urbanega parka in smiselno dopolnjuje atletski 

stadion Radlje ob Dravi. Steza v obliki trikotnika je dolžine 700 metrov in je namenjena 

različnim uporabnikom (tekačem, sprehajalcem ter ostalim športnikom). Zavod je stezo 

vzdrževal skupaj z ekipo JP KIČ v obliki košnje in urejanje okolice. 

 

3.3.2.1.4.5 Ostali objekti za šport in prosti čas 

V športnem centru so na voljo še različna igrišča in športne površine oz. objekti in sicer Igrišče 

za odbojko na mivki, igrišče za nogomet in košarko na asfaltni podlagi,  peščeni tenis igrišči ter 

objekt v privatni lasti Bowling center s kegljiščem. Za vse naštete objekte skrbijo posamezna 

društva oz. organizacije, zato zavod na teh objektih nima neposredne upravljavske vloge. 

 

3.3.2.2 TRC Reš  

3.3.2.2.1 Vodni park  

V letu 2018 je zavod oddal kopališče vodni park v najem zasebniku, podjetju Partner d.o.o., ki 

je s tem prevzelo vse naloge, vezane na upravljanje in vzdrževanje objekta. Zaradi specifičnih 

znanj pri upravljanja in vzdrževanju biološkega bazena, je zavod v letu 2018 novemu 

najemniku nudil vso potrebno strokovno podporo pri upravljanju in vzdrževanju bazena. Prav 

tako je zavod kot predstavnik lastnika objekta izvajal nadzor nad upravljanjem in vzdrževanjem 

objekta s strani najemnika ter sodeloval pri nekaterih pomembnih in strateških odločitvah, 

vezanih na razvoj strateško najpomembnejše turistične destinacije v občini. 

3.3.2.2.2 Drugi športni objekti v TRC Reš   

3.3.2.2.2.1 Igrišče za mali nogomet  

Igrišče smo upravljali in vzdrževali skupaj z vzdrževalci JP KIČ v smeri, ki je omogočala 

dolgoročni obstoj igrišča z namakalnim sistemom in osvetlitvijo.  V letu 2018 smo dodatno 

pritrdili gole in sproti popravljali poškodovano ograjo. 

3.3.2.2.2.2 Igrišče za odbojko na mivki  

Igrišče je obratovalo v času kopalne sezone v letu 2018. Uporaba igrišča je bila možna le s 

ključem,  ki so si ga lahko zainteresirani uporabniki brezplačno pridobili v okrepčevalnici 

kopališča. Vzdrževanje igrišča je potekalo v smeri rednega prezračevanja igralne podlage 

(frezanja mivke) ter stalnega nadzora igralne površine. V preteklem letu smo na igrišče dosuli 

tudi 12 m³ mivke. 

 

3.3.2.2.2.3 Višinski park 
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Višinski park je v privatni lasti in ga zavod ne vodi v svojih planih upravljanja in vzdrževanja 

objektov. Z vidika razvoja športnega turizma predstavlja objekt strateško pomembno 

infrastrukturo, ki se povezuje in vpliva na ostale objekte, katere upravlja zavod. 

3.3.2.3 Ostala infrastruktura za šport in prosti čas  

3.3.2.3.1 Smučišče Bela snežinka Vuhred 

Smučišče v letu 2018 ni obratovalo. 

 

3.3.2.3.2 Igrišča in druge športne površine  

Vsa ostala igrišča oz. športne površine, vključno s trim stezo, so se vzdrževala na podlagi potreb 

in dejanskih zmožnosti upravljalca, v določenih primerih tudi v sodelovanju z lokalnimi 

športnimi društvi in zunanjimi izvajalci. Pri vzdrževanju izpostavili: 

- redno vzdrževanje oz. obnova trim steze, 

- risanje črt na igrišču pri OŠ za košarko in nogomet, 

- risanje črt na igrišču v Vuhredu za košarko in nogomet. 

 

3.3.3 Programi  

3.3.3.1 Rad'mam TEK 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Atletski klub Radlje ob Dravi, Slash sport in Občina Radlje 

ob Dravi so v letu 2018 organizirali šesti rekreativni tek po ulicah Radlje ob Dravi. Organizatorji 

ocenjujejo, da je prireditev uspela v skladu s cilji in pričakovanji.  Rekreativni tekaški dogodek 

je postal najbolj množična tekaška prireditev na Koroškem, otroškega teka in teka odraslih se 

je udeležilo okoli 400 tekačev. Omenjen uspeh navdaja organizatorje z dodatno motivacijo za 

organizacijo dogodka 7. Rad'mam TEK. 

Glavni namen prireditve je spodbujanje razvoja atletike in zdravega načina preživljanja 

prostega časa v Radljah ob Dravi oz. Dravski dolini. Po drugi strani pa se skozi športni spektakel 

uspešno predstavlja Občina, njena društva ter lokalno gospodarstvo.  Ocenjujemo, da je 

prireditev dosegla želene učinke, zato v letu 2019 ponovno načrtujemo izvedbo tovrstnega 

dogodka. 

3.3.3.2 FIT v poletje  

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Atletski klub Radlje ob Dravi in Slash sport so v mesecu 

februarju organizirali 6. športni dogodek FIT v poletje. Glavni cilj prireditve je aktivirati ljudi in 

jih spodbuditi h gibanju in aktivnemu preživljanju prostega časa v spomladansko-poletnem ter 

jesenskem obdobju. Odziv na dogodek je bil dober, saj se je v športni hiši zbralo okoli 

osemdeset športnikov, ki so lahko vadili v različnih oblikah skupinskih vadb. Največji odziv je 

bil na vadbo Gym, kjer so se lahko vadeči preizkusili v zelo aktualnem boot campu. Gost na 

prireditvi je bila Katja Valič – joga Vita, ki je predstavila program joge.  
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3.3.3.3 Ostale prireditve  

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi je v letu 2018 izvedel preko 20 prireditev oz. športnih 

dogodkov po modelu so-organizacije. Omenjeni model predstavlja povezovanje zavoda s 

ključnimi in strateško pomembnimi izvajalci posameznih športnih panog oz. zvrsti, kjer zavod 

zagotovi vso potrebno infrastrukturo, partner pa izvede dogodek. Izpostaviti velja nogometne 

turnirje različnih selekcij otrok (v so-organizaciji s ŠD Radlje ob Dravi), zimsko ligo v nogometu 

(s Športno zvezo Radlje ob Dravi), državni turnir v futsalu (z Ludo društvom), regijsko 

tekmovanje v plezanju (s PK Martinček). Podporo v obliki zagotavljanja infrastrukture smo 

nudili tudi Osnovni šoli Radlje ob Dravi pri organizaciji šolskih športnih tekmovanj.  

3.3.4 Izobraževanje  

Področni svetovalec za šport se v letu 2018 ni udeležil izobraževanj. 

3.3.5 Zaključek  

Osnovno poslanstvo zavoda je usmerjeno v uresničevanje in realizacijo strategije politik 

občine Radlje ob Dravi na področju družbenih dejavnostih. Šport oz. aktiven življenjski slog, 

kot ena izmed najpomembnejših področij sodobnega časa, se je že od ustanovitve zavoda 

kazal kot zelo pomemben segment delovanja zavoda. V začetku predvsem v obliki vzpostavitve 

sistema vzdrževanja in upravljanja novozgrajene športne infrastrukture, nadalje pa v 

vzdrževanju in upravljanju vseh športnih objektov s primarnim ciljem, da se občanom 

zagotovijo ustrezni pogoji za aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa na različnih 

področjih športno-rekreativne dejavnosti. 

V prihodnjih letih vidimo zavod kot prilagodljivega in uspešnega upravljalca ključne športne 

infrastrukture, ki je v lasti občine Radlje ob Dravi. Prav tako se bo področje športa vedno bolj 

povezovalo s turizmom, predvsem v segmentu športnega oz. destinacijskega turizma. V 

kontekstu tega velja izpostaviti dejstvo, da se v Radljah ob Dravi razvija panožni center za 

priprave športnikov v namiznem tenisu na slovenskem nivoju.  

Po drugi strani pa je zavod tudi ključen partner največjega tekaškega dogodka na Koroškem 

Rad'mam TEK, ki ima v prihodnje še veliko potenciala za razvoj v prepoznavno tekaško 

prireditev v Sloveniji.  

Zaradi navedenega bo zavod na področju športa še naprej sledil sodobnim trendom dogajanja 

na področju športa in rekreacije ter se tudi ustrezno odzival in prilagajal. 
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4. FINANČNI DEL  

4.1 Računovodsko poročilo z bilanco stanja in izkazom prihodkov ter odhodkov 

4.1.1 Bilanca stanja 

 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

Opredmetena dolgoročna sredstva                 v € brez centov 

 

A. Nabavna vrednost: 
Gradbeni 

objekti: 
Zemljišče: Oprema in DI : Skupaj: 

1. začetno stanje 1.1. 4.561.979 € 95.650 € 224.214 € 4.881.843 € 

2. povečanja 3.691.302 €  11.230 € 3.702.532 € 

4. zmanjšanje   7.551 € 7.551 € 

5. končno stanje 31.12. 8.253.281€ 95.650 € 227.892 € 8.576.823 € 

B. Popravek vrednost     

1. začetno stanje 1.1. 679.882 €  191.181 € 871.063 € 

2. amortizacija v 

obdobju 

136.859 €  10.526 € 147.385 € 

3. zmanjšanje   7.541 € 7.541 € 

4. končno stanje 31.12. 816.741€  194.166 € 1.010.907 € 

C. Sedanja vrednost     

1. stanje 1.1. 3.882.097€ 95.650 € 33.033 € 4.010.780 € 

2. stanje 31.12. 7.436.540 € 95.650 € 33.726 € 7.565.916 € 

 

Amortizacija opreme je obračunana v skladu z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih in opredmetenih sredstev (Ur. list RS 45/05,114/06-4831,138/06,120/07, 

112,09 in 58/10). Znesek obračunane amortizacija je 147.385 € od tega se 145.393 € prenese 

v breme virov sredstev, to je konta skupine 9800-sredstva v upravljanju, kar pomen 

zmanjševanje navedenih sredstev.  Amortizacija se je pričela obračunavati naslednji mesec od 

datuma nabave. 

 

Gradbeni objekti 

 

V letu 2018 je Javni zavod ŠKTM prejel v upravljanje objekt Športna hiša Radlje ob Dravi  v 

višini 3.691.302,11 € na podlagi aneksa št. 
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Oprema 

V letu 2018 je Javni zavod ŠKTM (v nadaljevanju Zavod) pridobil tudi nekaj opreme in drobnega 

inventarja v vrednosti 11.229,24 €. 

  

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AČR 

B1) Denarna sredstva 

                                                                     v € brez centov: 

Zap. št. Postavka 2018 2017 

1. Denarna sredstva v blagajni 100 € 210 € 

2. Denarna sredstva na računih UJP 29.448 € 6.381 € 

      

B2) Kratkoročne  terjatve   

           v € brez centov: 

Zap. št. Postavka 2018 2017 

1. Terjatve do kupcev 39.099 € 37.302 € 

2. Terjatve do držav. proračuna –URSM 5.174 € 5.107 € 

3. Terjatev do Občine Radlje 77.118 € 99.424 € 

4. Terjatve OŠ Radlje ob Dravi 2.201 € 2.092 € 

5. 

Terjatev do Zavoda za zaposlovanje -javna 

dela in ZZZS 1.626 € 1.804 € 

6. Terjatev Uprave za probacijo 83 €  

7. Terjatve za predplačila dobaviteljem 5.936 € 6.500 € 

8. Terjatve do države 2.467 € 7.218 € 

9. AČR- ne zaračunani  prihodki (MDDSZ) 15.945 € 84.765 € 

 Skupaj 149.649 € 

244.212 

€ 

 

Obrazložitev postavk: 

 

Terjatve do kupcev 

Razvidno iz priloge št. 1. 

 

Terjatve do državnega proračuna 

Terjatev do Ministrstva za izobraževanje po pogodbi o sofinanciranju programa URSM. 
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Terjatev do Občine Radlje: 

Odprte postavke izhajajo iz naslova sledečih poslovnih razmerij: 

- od uporabe telovadnice, 

- faktur  za obratovalne stroške športne hiše, 

- po izdanih fakturah  za opravljene gostinske storitve  in nočitve, 

- terjatve za plače za mesec december 2018, 

- terjatve za plače za javna dela december 2018, 

- terjatve za izdane zahtevke za vzdrževanje za december 2018. 

 

Terjatve do Osnovne šole Radlje ob Dravi 

Terjatve za čiščenje za mesec november in december 2018.   

 

Terjatev do Zavoda za zaposlovanje - javna dela 

Refundacija plače javnih delavcev za december 2018 (nakazano januar 2019). 

Terjatve do države – vstopni DDV 

Terjatev za vstopni DDV od faktur za leto 2018 prejete v januarju 2019 in pridobljeno pravico 

do upoštevanja vstopnega davka v januarju 2019 v višini 2.467 €. 

 

Prehodno ne-zaračunani prihodki MDDSZ za projekt VGC 

- VGC Radlje ob Dravi               15.945 

 

C) ZALOGE 

Na dan 31. 12. 2018 ne razpolagamo z zalogami. 

 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR 

Zap. št. Postavka 2018 2017 

1. Obveznosti do zaposlenih dr. 174501717.450 € 14.618 € 
 

 

 a. neto plača 15.250 € 12.929 € 

 b. regres 0 € 0 € 

 c. obveznost za nadomestila 0 € 0 € 

 

d. obvez. do delavcev za povračilo str. med 

delom 2.200 € 1.689 € 

  17.450 € 14.618 € 

2. Obveznosti iz drugih razmerij   

 a. pogodbeno delo 351 € 1.386 €    
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  0 € 0 € 

3. Obveznosti do dobaviteljev 98.127 € 168.143 € 

 Prejete varščine 4.022 € 3.900 € 

4. Kratkoročne obvez. do neposred. uporab. 125 € 30.467 € 

5. Kratkoročne obvez. iz naslova obresti  € 0 € 

    

6. Obveznost do države 13.814 € 9.630 € 

 a. prispevki iz plač 4.967 € 4.218 € 

 b. davki iz osebnih in dr. prejemkov 2.150 € 1.893 € 

 c. obveznosti za prispevke na plače 3.648 € 3.095 € 

 d. obveznost za dod. pok. zav.-KAD 453 € 151 € 

 c. obveznost do proračuna občine 0 € 0 € 

 e. obvez. Za doplač. DDV po obračunu 2.596 € 273 € 

    

7. PČR – Kratkoročno odloženi prihodki   

 a. vnaprej zaračunani prihodki za projekte 36.662 € 21.642 € 

    

 SKUPAJ : 170.551 € 248.786 € 
 

 

D1) Obveznost do zaposlenih za obračunane plače  in nadomestila za mesec december 2018, 

izplačane v januarju 2019. 

D2) Obveznosti do dobaviteljev - priloga št. 2. 

D3) PČR – Kratkoročno odloženi prihodki 

- URSM                                               5.174 € 

- BRILJANTINA                                   17.957 € 

- Občina Podvelka                             4.001 € 

- Neporabljeni mater. stroški          9.530 € 

 

E) LASTNI VIRI DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Kot dolgoročne vire ima Zavod sredstva v upravljanju Občine Radlje v znesku 7.561.733,60 € 

in nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki  v znesku 6.031,43 €, prejete namenske 

donacije v znesku 6.797,08 € ter dolgoročne naložbe v višini 100,00 €. 

F) PREGLED 

II. PRIHODKI 2018 2017 

Dotacije občine-materialni stroški 47.651 € 37.000 € 

Dotacija  občine-za plače 194.072 € 157.573 € 

Vzdrževanje športnih objektov in drugi prog. 49.165 € 31.813 € 

Dotacija javno delo- občina 6.247 € 7.941 € 
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Dotacija za turizem € 1.084 € 

Dotacija občinski praznik 14.000 € 14.080 € 

Dotacije za določene namene (čistilna, pot po 

mejah..) 21.066 € 2.036 € 

Dotacija pomoč na domu 90.455 € 33.162 € 

Dotacije iz občinske proračuna 422.656 € 284.689 € 

Dotacije Ministrstva za izobraževanje- URSM 10.281 € 10.214 € 

Dotacije Ministrstva-mladinske izmenjave 13.066 € 11.126 € 

Dotacija Ministrstva-večgeneracijski center 

Radlje 80.733 € 79.645 € 

Dotacija Ministrstva-večgeneracijski center Koroš 40.136 € 24.644 € 

Dotacija Občina Podvelka 1.760 € 5.000 € 

Dotacije ministr. in državnega proračuna 145.976 € 130.629 € 

Dotacije Zavod za zaposlovanje-Javna dela 35.207 € 21.619 € 

SKUPAJ DOTACIJE 603.839 € 436.937 € 

Prihodki od trženja ŠH– uporabnina, najem CMC 0 € 187.500 € 

Prihodki od trženja ŠH- uporabnina, najem 

Občina 35.972 € 47.004 € 

Prihodki od trženja ŠH-uporabnina, najem ostalo 37.069 € 21.780 € 

Prihodki od trženja  MKC-Občina 11.595 € 17.899 € 

Prihodki od trženja MKC- ostali 18.736 € 17.361 € 

Prihodki Vodni park 8.966 € 7.306 € 

Prihodki od prodaje MKC-bar 487 € 1.801 € 

Prihodki od pomoč na domu 19.451 € 6.133 € 

Prihodki od nočitev  € 17.394 € 

Prihodki od prodaje storitev na trgu 52.091 € 76.878 € 

Prihodki od prodaje storitev na trgu 184.367 € 401.056 € 

Prihodki od povračil škod 2.536 € 1.010 € 

Prihodki od obresti 5 € 67 € 

Drugi izredni prihodki 408 € 395 € 

Namenske donacije  7.400 € 

Drugi prihodki 2.949 € 8.872 € 

PRIHODKI SKUPAJ 791.155 € 846.865 € 

 

PREGLED ODHODKOV PO POSAMEZNIH VRSTAH   

   

II. ODHODKI 2.018 € 2.017 € 

   

STROŠKI MATERIALA 66.422 € 75.224 € 
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Porabljen material za dejavnost 17.776 € 18.675 € 

Stroški energije, kuriva, ogrevanja 31.621 € 45.576 € 

Material za vzdrževanje, čiščenje 3.432 € 4.434 € 

Odpis drobnega inventarja 7.334 € 2.115 € 

Stroški pisarniškega materiala in strok. liter. 6.259 € 4.424 € 

   

STROŠKI STORITEV 319.216 € 486.466 € 

Storitve za opravljanje dejavnosti  € 921 € 

Storitve telefona, interneta, poštnine 7.087 € 8.256 € 

Stroški štud. servisa, storitve fizičnih oseb 10.127 € 5.772 € 

Storitve tekočega in inv.vzdrževanja, čiščenja 117.522 € 85.573 € 

Stroški najemnin 6.592 € 193.258 € 

Storitve članarin, vstopnic, vozovnic 1.228 € 2.989 € 

Stroški zavarovanj 10.452 € 11.243 € 

Stroški varovanja 5.091 € 8.192 € 

Stroški usposabljanj, intel. storitve 7.221 € 6.652 € 

Povračila stroškov v zvezi z delom 5.380 € 4.133 € 

Računovodske storitve 8.400 € 8.400 € 

Odvetniške in pravne storitve 4.423 € 8.975 € 

Komunalne storitve 20.146 € 25.604 € 

Stroški drugih storitev 115.547 € 116.498 € 

   

STROŠKI DELA 397.217 € 282.053 € 

Plača 287.530 € 218.039 € 

Dodatki za malico, prevoz 24.863 € 15.057 € 

Regres 15.205 € 10.600 € 

Prispevki na plače 48.601 € 36.396 € 

KAD, ZVPSJU 5.577 € 1.567 € 

Odpravnina 15.441 € 394 € 

Amortizacija 1.992 € 863 € 

Finančni odhodki 1 € 803 € 

Drugi odhodki 194 € 3 € 

SKUPAJ ODHODKI 785.042 € 845.412 € 

Presežek prihodkov nad odhodki 6.113 € 1.453 € 

Presežek odhodkov nad prihodki 0 € 0 € 

 

 

Javni Zavod ŠKTM se je financiral v pretežni meri: 
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- z dotacijami občine Radlje, 53,42 %, 

- iz državnega proračuna so bila pridobljena sredstva za URSM, 1,30 %, 

- dotacije MDDSZ, 15,28 %, 

- dotacije mladinske izmenjave 1,65 %, 

- dotacije Zavod za zaposlovanje, 4,45 %, 

- dotacije drugih 0,22 %, 

- tržna dejavnost, 23,30 %, 

- ostali prihodki  0,38%. 

 

 

 

Največji delež odhodkov predstavljajo stroški  storitev 40,66 % vseh stroškov, v katerih dosega 

največji delež storitve vzdrževanja in čiščenja poslovnih prostorov, sledijo storitve prevajanja, 

predavanj, računovodsko poslovne storitve, druge storitve, komunalne storitve, storitve 

varovanja in druge storitve za izvajanje dejavnosti. 

Materialni stroški predstavljajo 8,46%, v katerih dosega največji delež strošek energije, 

ogrevanja, nato sledijo material za vzdrževanje, čiščenje, porabljen material za dejavnost. 

 

Za pokrivanje plač in dajatev redno zaposlenih delavcev ter delavcev preko javnih del, je zavod 

porabil 50,60 % celotnih odhodkov. Amortizacija predstavlja 0,25 €, za finančne odhodke in 

druge odhodke  znašajo v strukturi stroškov  0,03 %. 

 

Prihodki JZ ŠKTM

Občina Radlje ob Dravi MDDSZ Tržna dejavnost Zavod za zaposlovanje

URSM Mladinske izmenjave ostalo
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5. ZAKLJUČNI DEL 

S poročilom smo želeli temeljito predstaviti delovanje zavoda in njegov namen. Ocenjujemo, 

da smo delo v letu 2018 opravili uspešno in v zadovoljstvo občanov. Ekipa zaposlenih je vestno 

opravila svoje delo. V kolikor pa bodo zavodu dodeljene dodatne naloge in aktivnosti, pa bodo 

potrebne kadrovske okrepitve in dodatna sredstva. 

Zavedamo se, da največ k javni promociji naše dejavnosti prispevajo naša dejanja, za katera 

bomo tudi v  bodoče odgovorni, želja po krepitvi pa je povezana tudi in predvsem s finančnimi 

zmogljivostmi, ki so v večjem delu proračunska. Želimo si, da bi Občina Radlje tudi v prihodnje 

sledila našim idejam in programom ter nam zagotavljala finančna sredstva za realizacijo naših 

ciljev. 

Naše aktivnosti smo sproti objavljali na naši spletni strani, na Facebooku in v lokalnem 

informatorju, Novičkah Občine Radlje ob Dravi in drugih medijih. 

Vzeli smo si čas za refleksijo preteklega leta, da bi pripravljeni krenili novim izzivom naproti. 

Pogled nazaj usmerja tudi pogled naprej. Želimo si mesto, v katerem se bodo posamezniki 

vključevali in povezovali. V našem zavodu sledimo temu cilju in soustvarjamo utrip Občine 

Radlje. Žalimo si, da vsi soustvarjate skupaj z nami. 

 

 

Finančni del sestavila:       Direktor:               

Danica Ladinek, lr.        Damjan Cvetko, prof. lr. 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


