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PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
V četrtek, 24. junija, je na predvečer državnega praznika na Mejnem 
prehodu Radlje potekala osrednja proslava ob dnevu državnosti.
Mineva 30 let od največjega dosežka slovenskega naroda v njegovi 
zgodovini – oblikovanja samostojne in neodvisne države, Republike 
Slovenije.

Uvodoma sta nas nagovorila podpredsednik Policijskega društva Sever 
za Koroško Hubert Ivančič in predsednik  Območnega združenja ZVVS 
Zg. Dravske doline Dali Cvar. Slavnostni govornik je bil župan mag. Alan 
Bukovnik.

V programu so sodelovali Mestni pihalni orkester Radlje ob Dravi in 
Glasbena šola Radlje ob Dravi s kvartetom saksofonistov ter petošolke 
OŠ Radlje ob Dravi, Živa, Tija in Naja pod mentorstvom Hilde Ferk. 
Zahvaljujemo se Društvu kmetic Dravske doline KO Radlje ob Dravi za 
pogostitev in Jožetu Terniku za uporabo prostora.
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OBVESTILO O PONOVNEM ZAČETKU IZVAJANJA 
BREZPLAČNIH PREVOZOV PROSTOFER
Spoštovane občanke in občani!
Obveščamo vas, da smo s 1. julijem začeli izvajati brezplačne prevoze 
PROSTOFER.

KAKO NAROČITI PREVOZ?
Starejši občan/-ka občine Radlje ob Dravi pokliče na telefonsko številko 
Občine Radlje ob Dravi 88 79 630 in pove, kdaj in za kam potrebuje 
prevoz. Odgovorna oseba na občini bo preverila razpoložljivost vozila, 
kontaktirala šoferja »prostoferja« in uredila prevoz starejše osebe.

Vse uporabnike storitve vljudno prosimo, da upoštevate navodila NIJZ 
za preprečevanje širjenja okužb covid-19.
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IZHAJANJE NOVIČK OBČINE RADLJE OB DRAVI
Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas, da bodo v času 
poletnih počitnic Novičke Občine Radlje ob Dravi izhajale vsakih 14 
dni.
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OBISK BEOGRADA
V okviru projekta Erasmus+ proSTEMgirls (http://prostemgirls.eu/) 
za izmenjavo učencev smo obiskali Beograd. Na potovanje so se v 
spremstvu učiteljev Boštjana, Marije in Tine odpravile Tinka, Kaja, 
Lina, Eva, Milena, Lara in Ajda Vita, vse učenke Osnovne šole Radlje ob 
Dravi. Na petdnevnem potovanju smo si po dolgem in počez ogledali 
mesto, Osnovno šolo Branko Radičević ter razne znamenitosti in 
muzeje. 

Bivali smo v prestižnem, mirnem delu mesta na Dedinjah, med 
številnimi ambasadami in prestižnimi vilami. Za čuda je bil mini hotel 
Villa Mistique cenejši od hotelov v Novem Beogradu, pa še zunanji 
bazen smo imeli. V hotelu smo bili tako rekoč edini gostje in smo tako 
imeli svoj mehurček. Že prvi dan smo si privoščili obilno pojedino 
srbskih dobrot, čevapčičev in mesa na žaru s kajmakom in šopsko 
solato, kar je bila glavna prehrana tudi v prihodnjih dneh. Popoldne 
smo se odpravili proti Osnovni šoli Branko Radičevič, kjer so nas že 
komaj čakale vrstnice iz Beograda.

Sledila je panoramska vožnja z ladjico po Savi do mostu Gazela in nazaj 
mimo Kalemegdana vse do izliva Save v Donavo, nato okoli Zemunskega 
Keja do izhodišča. V torek smo se na Avali povzpeli na 200 m visok 
komunikacijski stolp ter videli mesto še iz ptičje perspektive. Ogledali 
smo si še Hišo cvetja in muzej Jugoslavija. Obiskali Muzej iluzij, »Muzej 
nauke i tehnike«, Kalemegdan, Skadarlijo ter jedli japonski sladoled.
Zaradi covida smo se sicer čim bolj izogibali javnemu transportu, a 
ker šofer ne sme voziti od jutra do večera, smo preizkusili tudi trole in 
tramvaje, kar je bilo prav posebno doživetje. V četrtek je sledil ogled 
Osnovne šole Branko Radičević, kjer smo med drugim bili deležni tudi 
učne ure programiranja vezij Micro:bit v jeziku Python.

DELOVANJE OBČINSKE BLAGAJNE
Spoštovane občanke in občani!
Obveščamo vas, da s 1. julijem začne delovati občinska blagajna. 
Blagajna vam je na voljo vsako sredo od 8.00 do 10.00 in do 10.30 do 
16.00 ure, v sobi 309, III. nadstropje.

Vljudno vas prosimo, da upoštevate navodila NIJZ za preprečevanje 
širjenja okužb covid-19.
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Kar se tiče pouka računalništva v osnovnih šolah, nas Srbi 
prehitevajo po desni, saj imajo redni predmet računalništva, 
ki je podprt s kakovostnimi vsebinami ter javno dostopen na 
naslovu https://petlja.org/.

V našem kratkem druženju sem opazil, da so učenke 
iz Beograda bistveno bolj skromne, nezahtevne in ne 
komplicirajo za malenkosti. Da sploh ne govorim o gostoljubju 
na vsakem koraku. Povsod so nas zelo toplo sprejeli in nas 
gostili kot bogove. Zaradi covida sprva nismo načrtovali 
druženja na domovih, a so si starši zelo želeli spoznati naše 
učenke, tako smo jim dali proste 4 ure gibanja po mestu in 
domovih. Mislim, da je bil to vrhunec našega druženja, saj 
so tako še najbolj nazorno spoznale, kako se živi v Beogradu.
Projekt je v celoti uspel. 

Šola je dobila veliko nove opreme, novega znanja na področjih 
znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike (STE(A)M, 
science, technology, engineering, (arts) and maths). Dosegli 
smo osrednji cilj projekta, in sicer nam je uspelo spodbuditi 
učiteljice in učenke, da se bolj udejstvujejo na prej naštetih 
področjih, uporabljajo sodobne tehnologije pri pouku in 
razvijajo kritično mišljenje pri učencih.
Za zaključek nas čaka le še evalvacija, v Beograd pa se 
zagotovo še vrnemo.

Koordinator projekta Boštjan Ledinek

Pevski zbor je popestril prireditev z domoljubnimi pesmimi, 
folklorna skupina je plesala in predajali smo se zvokom violine. 
Učenci z Remšnika so deklamirali, pevski zbor je pel pesmi 
o Sloveniji in uživali smo ob zvokih harmonike. Petošolci iz 
Radelj so nastopili s pesmimi o domovini; povedali so, kakšni 
smo Slovenci, in kaj jim pomeni naša dežela. Vsa prireditev 
je bila prepletena s pesmimi otroškega in mladinskega 
pevskega zbora, ki ga vodita zborovodkinji Alja Krušič in 
Simona Svanjak. Starejši pevci so se doma posneli s telefoni 
sami, za snemanje mlajših pevcev pa je poskrbel Vid Hudrap. 
Vse posneto je v celoto združila Alja Krušič. Prireditev je 
odlično posnel in uredil računalnikar Boštjan Ledinek.
Program je potekal v prazničnem vzdušju. Učenci so 
interpretirali domovinske pesmi naših pesnikov, po njihovem 
vzoru so pesnili svoje verze in oblikovali svoje misli o naši 
deželi. Pokazalo se je, kako radi imamo svojo domovino. 
Želimo ji, da bi ostala še naprej tako lepa, zelena, da bi se 
še nadalje razvijala tako, da bomo ponosni nanjo. Ugotovili 
smo, da smo Slovenci pridni in dobri ljudje in da v nas bije 
veliko slovensko srce. Na koncu je ravnatelj Damjan Osrajnik 
zaključil prireditev, katere rdeča nit je bila pomembna 
obletnica samostojnosti. Učencem pa je zaželel prijetne 
počitnice, ki smo si jih letos še posebej zaslužili.
Koordinatorki se zahvaljujeva vsem nastopajočim učencem 
in njihovim mentorjem v Vuhredu, na Remšniku in v Radljah, 
ki so nam pripravili nepozaben kulturni dogodek.

Hilda Ferk in Cvetka Vidmar

POČITNIŠKI ODPIRALNI ČAS KNJIŽNICE
Spoštovane člane in obiskovalce Knjižnice Radlje ob Dravi 
obveščamo, da od 1. julija do 31. avgusta velja počitniški 
odpiralni čas. 

PRIJETNE POČITNICE IN DOPUST! 

PRIREDITEV OB 30. OBLETNICI SAMOSTOJNE 
SLOVENIJE
»Na severu te male domovine 
je mesto, kjer smo doma.
Nad njim so nizke gozdnate planine                                                                                                                                      
in dobra volja vedrega neba.«
(Kajetan Kovič)

Naša mlada država praznuje 30 let samostojnosti. Dan državnosti je 
od leta 1991 slovenski državni praznik, ki obeležuje spomin na 25. junij 
1991, ko je Slovenija postala neodvisna.

V OŠ Radlje ob Dravi smo združili moči z obema podružnicama 
in pripravili prireditev na daljavo. Nastopili so učenci iz Vuhreda, 
Remšnika in Radelj. Program so suvereno povezovale osmošolke Nuša, 
Lara in Nadja. Učenci iz Vuhreda so duhovito odgovarjali na vprašanja 
o domovini in nadaljevali misel Moj domači kraj mi je všeč …

Ponedeljek 9:00 - 17:00

Torek 9:00 - 12:00

Sreda 9:00 - 17:00

Četrtek 9:00 - 15:00

Petek 9:00 - 15:00

Sobota 9:00 - 12:00
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