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ZAHVALA
V teh časih, ko bolj kot kadarkoli potrebujemo vrednote
solidarnosti, sočutja do sočloveka, in v času, ko se skupaj
borimo premagati zahrbtno bolezen, so med nami tisti, ki so
zaradi svoje ljubezni do dela z ljudmi izbrali poklice, v katerih
so danes na zelo velikih preizkušnjah. Izpostavljeni so tveganju
okužbe in tem ljudem se je treba še posebej zahvaliti za njihov
prispevek k reševanju krize. Župan mag. Alan Bukovnik je
skupaj s podžupanom Robertom Potnikom obiskal vsa tista
podjetja, organizacije, zavode, ki v tem času ne morejo zapreti
svojih vrat.
To so: Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Lekarna Radlje ob
Dravi, Zdravstveno reševalni center Koroška, Pošta Radlje,
Dom Hmelina, Policija, Veterinarska postaja Radlje ob
Dravi, Dravske elektrarne Maribor, Bencinski servis, Javno
komunalno podjetje Radlje ob Dravi, Nova Ljubljanska banka,
Deželna banka.
Trgovine: Tuš, Mercator, Hofer, Lidl, Mini Market Dragica, DM,
trgovina na Remšniku in na Vasi, trgovina Zadruge v Vuhredu
in v Radljah, Pekarna Radlje in Klas ter Mesariji Lečnik in
Smolar.
Z obiskom in z majhno pozornostjo sta se zahvalila za njihov
trud, ki jo vlagajo v zajezitev širjenja zahrbtne bolezni covid-19.
Velika zahvala pa gre tudi vsaki občanki in vsakemu občanu, ki
v tem času pomagate tistim, ki potrebujejo pomoč.
Ostani doma, ostanite zdravi!
Občina Radlje ob Dravi

POMEMBNE ŠTEVILKE IN INFORMACIJE
KLICNI CENTER 080 1404
vsak dan med 8. in 20. uro
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ)
– posvet s strokovnjakom
vsak dan med 9. in 17. uro, 031 646 617 in 031 619 118
ZDRAVSTVENI DOM Radlje ob Dravi
87 70 814 ali 87 70 815 ali (87 70 803 ob sobotah, nedeljah,
praznikih).
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER RADLJE OB DRAVI
PSIHOSOCIALNA PODPORA 87 70 821
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Civilna zaščita 040 483 700
JAVNI ZAVOD ŠKTM Radlje ob Dravi
030 304 624
ŠENT
Dnevni center Radlje ob Dravi, pomoč v duševni stiski
Vsak delovnik od 8.00- 14.00, 064 239 500.

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

POUK NA DALJAVO OŠ RADLJE OB DRAVI
Minevajo štirje tedni, odkar smo zaprli šolska vrata in hitro smo se
morali prilagoditi na nov način dela. To predstavlja nov izziv za nas
zaposlene v šoli, ravno tako za učence, še posebej pa za starše, ki
opravljajo veliko delo motivatorjev, spodbujevalcev, in tudi tistih,
ki poskrbijo, da stvari tečejo in da je opravljenih čim več nalog.
Tako bi se na tem mestu staršem najlepše zahvalil, da so se po
najboljših močeh vključili v šolsko delo.
Če se ozremo nekoliko nazaj, smo si v prvem tednu zastavili nalogo,
da poskusno izvedemo pouk na daljavo in ob tem preverimo, ali
imajo učenci dostop do spleta in če razpolagajo z ustrezno opremo.
Razredničarke so kontaktirale vse starše (e-pošta, sms-sporočila,
telefonski klici). Na podlagi zbranih podatkov smo učencem in
staršem, ki so bili zainteresirani, ponudili šolsko opremo. Cilj je bil,
da v družinah, kjer imajo več otrok, zagotovimo vsaj eno napravo.
V primerih, ko ni bilo dostopa do interneta, pa smo v sodelovanju
z Območno enoto Zavoda RS za šolstvo iz Slovenj Gradca in
občino Radlje ob Dravi poskrbeli, da se je premagala tudi ta ovira.
Imamo to srečo, da je v naši občini vzpostavljena sodobna optična
povezava v vseh od središča odmaknjenih zaselkih in tako večjih
težav z dostopanjem do spleta ni.
Oglasili so se nam tudi posamezniki, ki so želeli donirati opremo za
učence, in za to smo jim seveda zelo hvaležni.
Po dveh tednih, ko je bilo delo na daljavo že nekako utečeno, smo
med starši in učenci izvedli anketo, z namenom, da svoje delo še
izboljšamo, izpopolnimo oziroma ga zastavimo tako, da bo »pouk«
čim bolje potekal. Po dveh tednih smo dobili strokovne usmeritve
ministrstva, ki so nam v pomoč pri načrtovanju nadaljnjih
aktivnosti.
Po treh tednih smo bili s strani ministrstva bolj usmerjeni v
ponavljanje in utrjevanje snovi in počasno pripravo na to, da bodo
učenci tudi ocene pridobivali na daljavo, če bodo šolska vrata po
prvomajskih praznikih še vedno zaprta.
Razmere, v katerih smo se znašli, so nove za vse nas. V šoli se
zavedamo, da imajo učenci različne možnosti za učenje na daljavo in
posledično bo tudi njihovo osvojeno znanje različno.
Razlike v znanju učencev so vedno prisotne, seveda pa si želimo, da
jih v tem času ne bi še dodatno povečali. Upam si trditi, da nam, vsaj
v veliki večini, stvari uspevajo.
Vesel sem, da je bil naš kolektiv dobro pripravljen na ta izziv in smo
tako na trenutke presenetili tudi sami sebe, da so se stvari tako dobro
iztekle. Zahvala gre učiteljicam in učiteljem ter šolskim svetovalnim
delavkam, da so sprejeli to nalogo. Seveda pa je še toliko bolj
pomembno, da smo bili dobro pripravljeni, saj se vseskozi izobražujemo
tudi na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Posebej
pa se moram zahvaliti gospodu Boštjanu Ledineku, saj je tista gonilna
sila na šoli, ki vse vzpodbuja k pridobivanju digitalnih kompetenc in
uporabi sodobnih tehnologij, poleg tega pa vseskozi skrbi za podporo
zaposlenim in učencem, da vse deluje, kot mora.
Pozitivno smo presenečeni tudi nad odzivom učencev, ki v veliki večini
delo opravljajo z vso resnostjo in si za to zaslužijo pohvalo.
Kako uspešno je naše delo in kaj vse nam je uspelo narediti, bomo
analizirali, ko bo čas koronakrize mimo.

Ob tem moram izpostaviti, da je šola ne samo izobraževalna ustanova,
temveč tudi vzgojna in tako je za otroke izjemnega pomena, da se
družijo, sodelujejo s sošolci, funkcionirajo v skupini …
Sedaj je naša glavna naloga in želja, da premagamo virus in se čim
prej vrnemo v šolske klopi.
Ostanite pozitivni in zdravi!
mag. Damjan Osrajnik, ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi

OBVESTILO O PONOVNEM ODPRTJU OBEH
ZBIRNIH CENTROV
Spoštovani!
Vse cenjene uporabnike naših komunalnih storitev obveščamo,
da bosta od torka, 14. aprila 2020, dalje znova odprta oba zbirna
centra v Radljah ob Dravi in na Muti.
Oba zbirna centra bosta odprta od ponedeljka do petka, in sicer
od 8.00 do 14.00 ure.
Vstop v zbirni center bo omogočen samo posamično eni osebi, in
sicer v razmaku 15 minut. V tem času bo s strani delavca izveden
prevzem, tehtanje in obračun pripeljanih odpadkov.
Vse uporabnike pozivamo, da dosledno upoštevajo navodila
zaposlenih delavcev v zbirnih centrih, saj je režim dostopa do
zbirnih centrov uveden v skladu z navodili NIJZ za preprečevanje
širjenja koronavirusa.
Zaradi vaše lastne varnosti in varnosti drugih bo v zbirnih centrih
obvezna uporaba zaščitne maske in rokavic. Brez zaščitne opreme
vstop na območje zbirnega centra ne bo možen.
Prosimo vas za razumevanje in se vam hkrati zahvaljujemo za
sodelovanje!
OSTANITE ZDRAVI.
Direktor JKP Radlje ob Dravi
mag. Gregor Ficko

AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV
Zaradi izrednih razmer kot posledice epidemije izbruha virusa
covid-19 vas obveščamo, da je spomladanska akcija zbiranja
kosovnih odpadkov do nadaljnjega odpovedana. Akcija zbiranja
kosovnih odpadkov se bo izvedla takoj, ko bodo izredne razmere,
ki trenutno veljajo v državi, ukinjene. O časovnih terminih akcije
boste v Novičkah obveščeni naknadno.
JKP Radlje ob Dravi

