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SODELOVANJE JAVNOSTI PRI PRIPRAVI IN 
SPREJEMANJU OBČINSKIH PREDPISOV 
Spoštovane občanke in občani

Na spletni strani smo pod zavihek Za občane, Sodelovanje javnosti 
pri pripravi in sprejemanju občinskih predpisov objavili Študijo iz-
vedljivosti AGLOMERACIJA 10991 ZGORNJA VIŽINGA – RADLJE OB 
DRAVI
Zainteresirano javnost s tem pozivamo, da sodeluje pri oblikovanju 
občinskega predpisa na način, da poda konkretna pisna stališča do 
predpisa kot celote in tudi stališče, pripombe, nasvet in podobno 
do posameznih rešitev (členov, določb) predpisa. V primeru, da 
želite aktivno sodelovati v fazi oblikovanja predpisa, nam pisne pri-
pombe oz. mnenja podajte po el. pošti na naslov: obcina.radlje@
radlje.si oz. po pošti na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 
cesta 7, Radlje ob Dravi. Čas javne objave je od 10. decembra 2019 
do 9. januarja 2020.

Občina Radlje ob Dravi 

CENA PROGRAMOV VRTCEV ZA LETO 2020
Osnovna šola Radlje ob Dravi je posredovala predlog izračuna cen 
programov vrtca za leto 2020.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 9. redni seji sprejel 
ceno programov vrtcev za leto 2020, in sicer:
• od 1. 1. 2020 do 31.12. 2020 bo cena 1. starostnega obdobja 

v višini 491,11 EUR

• od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bo cena 2. starostnega obdobja 
v višini 386,77 EUR.

• od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bo cena poldnevnega pro-
grama 1. starostnega obdobja v višini 442,00 EUR, cena 
poldnevnega programa 2. starostnega obdobja pa v višini 
348,09 EUR.

• od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bo cena kombiniranega od-
delka, in sicer dnevnega oddelka v višini 422,42 EUR in cena 
poldnevnega kombiniranega oddelka v višini 380,18 EUR.

PRISPEVEK ZA NOVOROJENCE       
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 9. redni seji, dne 
25. novembra 2019, sprejel sklep o prispevku za novorojence v ob-
čini Radlje ob Dravi za leto 2020 v višini 123,00 EUR.
Upravičenci (starši ali skrbnik ali rejnik) uveljavljajo pravico do pri-
spevka s pisno vlogo, ki jo dobite v sprejemni pisarni občine ali na 
spletni strani občine. Vlogo je treba oddati najkasneje v šestih me-
secih od otrokovega rojstva. Po izteku tega roka pravice do enkra-
tnega prispevka ni več mogoče uveljavljati.
    Občina Radlje ob Dravi

 

CENA STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU        
Občinski svet je na svoji 9. redni seji sprejel skupno ceno storitve 
»pomoč družini na domu« v višini 16,95 evra/uro. 
V nadaljevanju je občinski svet potrdil tudi predlog o višji subven-
ciji cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, tako 
da uporabnik plača 2,5 evra/uro, Občina Radlje ob Dravi pa za 
neposredno socialno oskrbo prispeva 14,45 evra/uro oz. 85,25 % 
cene storitve. Cena storitve velja od 1. 1. 2020.

    Občina Radlje ob Dravi

PREVENTIVNI PREGLED DOJK        
V kolektivu imamo vsakih nekaj let preventivni pregled pri specia-
listu splošne medicine dela. Delavke smo s pregledom zadovoljne, 
saj je celosten in strokoven. Po zadnjem pregledu smo se pogovar-
jale, da bi bilo dobro vsako leto opraviti tudi pregled dojk.
Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah. V sodobnem času in na-
činu življenja se dejavnikom tveganja in obolevanja ne moremo 
povsem izogniti, lahko pa poskrbimo za preventivo. Same, s samo-
pregledi in tudi z rednimi strokovnimi pregledi.
V Radljah že nekaj let opravlja edukativne preglede dojk ga. Ivica 
Podrzavnik, dr. med., zdravnica splošne medicine. Nekatere med 
nami smo že bile pri njej na pregledu in bile zelo zadovoljne. Ker je 
številnim tudi osebna zdravnica, smo ji prenesle tiho željo. Prisluh-
nila je našemu predlogu in se odzvala. Tovrstni pregledi so lahko 
stresni, prisoten je tudi strah, vendar je gospa Ivica poskrbela, da 
tega ni bilo. Približala se nam je in preglede opravila v vrtcu, našem 
»domačem« okolju. Pregled je tako minil v prijaznem, sproščenem 
okolju, brez hitenja ter strokovno in temeljito. Delavke smo dobile 
nasvete, priporočila. Letos smo imele pregled že drugo leto, dogo-
vorjene pa smo tudi za v prihodnje.
Zahvaljujemo se gospe Ivici Podrzavnik za strokovni pregled, čas, ki 
nam ga namenja ter prispevek pri naši preventivi.

    Kolektiv enote vrtca Radlje
 

VABILO      
Likovna sekcija LIKRA vas vljudno vabi v sredo, 18. 12. 2019, od 13. 
do 18. ure in v četrtek, 19. 12. 2019, od 16. do 18. ure, v SALON 
ARS na »BAZZART – BOLŠJI SEJEM«.
Praznični december je čarobni čas praznovanj in obdarovanj, zato 
smo vam pripravili barvito zbirko svojih umetniških izdelkov in 
slik, ki nastajajo v našem ustvarjalnem ateljeju.
Pridobljena sredstva bodo namenjena za delovanje sekcije.
Veselimo se vaše udeležbe!

Likovna sekcija Likra, KD Radlje ob Dravi
 



PRIJAVNICA - DEDEK MRAZ
Ime in priimek otroka

Datum rojstva

Naslov: (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)

PODPIS starša/skrbnika

S podpisom soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov 
za potrebe organizacije in dovoljujem fotografiranje za 
namene promocije.

OBDARITEV DEDKA MRAZA
Spoštovani starši.

Podaljšali smo rok za prijavo vašega otroka na obdaritev dedka 
Mraza. Prijavite lahko otroka, ki je star od enega do šest let 
(rojeni od 1. 1. 2013 do vključno 31. 12. 2018).

Možne prijave so do petka, 13. 12. 2019. Prijavnico oddajte v 
Knjižnici Radlje ob Dravi ali na Občini Radlje ob Dravi, in sicer v 
sprejemni pisarni št. 309 (III. nadstropje), lahko jo pošljete tudi 
na elektronski naslov obcina.radlje@radlje.si.

ČETRTEK, 12. DECEMBER 2019, OB 9. URI V 
KNJIŽNICI RADLJE:
BRALNO – POGOVORNO SREČANJE, namenjeno odraslim, sta-
rejšim, upokojencem, invalidom; vsem, ki radi berete, želite bra-
ti in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Na 3. srečanju v sezoni 
2019/2020 bo Frida Dovnik Mravljak predstavila svojo knjigo: Tisoč 
in ena zgodba o šoli Svetega Antona. 
V knjižni obliki zbrani in urejeni podatki, zgodbe in dejstva so od 
avtorice terjali ogromno truda, raziskovanja, sodelovanja in zato 
vse čestitke za vztrajnost ter opravljeno delo.

Če bo čas dopuščal, se bo pogovor dotaknil tudi knjige Jaz, Čarli 
Čeplin, katere avtor pater Karel Gržan je bil novembra gost v knji-
žnici. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda Bobovnik.

Četrtek, 12. december 2019, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:
Potopisno predavanje Marinke Dretnik: VENEZUELA.
Potovanje po dokaj neznani deželi, ki preseneča na skoraj vsakem 
koraku, nam bo predstavila popotnica, ki se je tudi tokrat podala 
na pot v lastni režiji s še dvema prijateljicama. Potovale so z lokal-
nimi prevoznimi sredstvi po Venezueli, ki leži na severu Južne Ame-
rike in jo opisujejo kot deželo osupljive raznolikosti; od Andskega 
višavja, Karibskega morja, nahajališč nafte, do zanimivih skritih ko-
tičkov, ki jih še niso pokvarile trume turistov. 
 
Sobota, 14. december 2019, ob 10. uri v Knjižnici Radlje:
Pravljična ura in predstavitev slikanice: 
MEDVEDEK PEČE SLOVENSKO POTICO.
Avtorica Tina Orter bo predstavila slikanico, v kateri se je medve-
dek s prijateljem kužkom na zmajčkovem hrbtu odpravil na popo-
tovanje. Po zabavnem poletu sta se prijatelja preizkusila kot ku-
harja za grofico štorkljo in ji pripravila slastno orehovo potico. Po 
pripovedovanju še ustvarjamo.

 Vabljeni in dobrodošli.

  
 

 

VAB L J EN I  NA  KONCER T

BOŽIČNA

USPAVANKA

Nastopajoči:

MOŠKI PEVSKI ZBOR RADLJE

ŽENSKI PEVSKI ZBOR DOMINICA NOVA

DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR AGLAJA

1 4 .  DECEMBER  2 0 1 9  OB  1 9 . 3 0

CERKEV  SV .  M IHAE LA  RAD L J E

VSTOP  PROST .

 Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. 

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105  
Odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 | Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 | Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911

info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40 | Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča: Toni Potnik - 040 596 939


