
Informativno glasilo občine Radlje ob Dravi  • september 2021  •  številka 33

VSTOP V PROSTORE OBČINE RADLJE OB DRAVI LE 
Z DOKAZILOM PCT
Na podlagi določil Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 
(Ur. list RS, št. 142/2021), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, 
vas obveščamo in seznanjamo, da ste za vstop v prostore Občine 
Radlje ob Dravi dolžni izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljen ali 
testiran).

BREZ POGOJA PCT  VAM ŽAL VSTOPA OD 15. 9. 2021 V OBČINSKE 
PROSTORE NE BOMO MOGLI DOVOLITI!

Občina Radlje ob Dravi pa svojim  uporabnikom  storitev priporoča, 
da svoje zadeve poskušajo reševati z javnimi uslužbenci na telefonsko 
številko 02 88 79 630 ali  z  e-poštnim naslovom: 
obcina.radlje@radlje.si.

Občina Radlje ob Dravi, 

SREČANJE GENERALNIH DIREKTORJEV EU ZA 
GOZDARSTVO
V okviru srečanja generalnih direktorjev EU za gozdarstvo v Sloveniji 
v čast predsedovanju Slovenije EU so gostje na čelu z generalnim 
direktorjem direktorata za okolje Evropske komisije g. Humbertom 
Delgadom Rosa v četrtek, 9. septembra 2021, obiskali Radlje ob Dravi, 
kjer smo jim predstavili naš pogled na sonaraven in trajnostni razvoj 
lokalne skupnosti, utemeljen na sonaravnem in trajnostnem razvoju in 
gospodarjenju z gozdovi in dediščino ing. Franja Pahernika.
Izjemno ponosni in veseli smo, da smo bili s strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izbrani kot primer dobre prakse.

Občina Radlje ob Dravi 

ZBORNIK O KULTURNI DEDIŠČINI OBČINE RADLJE 
OB DRAVI
Občina Radlje ob Dravi je bogatejša za publikacijo Kulturna dediščina 
občine Radlje ob Dravi.
Od uvedbe lokalne samouprave na Slovenskem leta 1994 je to prva 
publikacija, v kateri so zbrani podatki o kulturni in naravni dediščini v 
naši občini.
Gre za izjemno dragoceno darilo vsem nam, ki se bomo s prebiranjem 
knjige lahko bolje in močneje poistovetili s kraji, v katerih živimo. Bolje 
se bomo zavedali, na kako edinstvenem delčku zemeljske oble nam je 
dano živeti.
Iskrena zahvala vsem, ki ste sodelovali pri tem projektu, posebej pa bi 
se radi zahvali gospodu Srečku Štajnbaherju, predsedniku Slovenskega 
konservatorskega društva, ki je bil od začetka projekta pa vse do 
predstavitve publikacije osrednji in povezovalni člen celotne ekipe.
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ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 2021/22
Zakorakali smo v novo šolsko leto, v katerem nas bodo še vedno 
spremljale omejitve. Potrudili se bomo, da bo to čim manj vplivalo na 
naše delo in bomo lahko realizirali zastavljene naloge.
Šolo v Radljah bo v tem letu obiskovalo 467 učencev v 22 oddelkih in 
smo tako šolske prostore zapolnili do zadnjega kotička, na podružnični 
šoli na Remšniku imamo 43 učencev, na podružnici v Vuhredu pa 38 
otrok. 
To šolsko leto bo zagotovo nepozabno za naših 52 prvošolcev, ki so 
se 1. septembra prvič posedli v šolske klopi. Na prvo pot v šolo so jih 
pospremili starši, ki pa so jih potem prepustili učiteljicam in jih prišli 
iskat po malici. Prvošolcem želimo, da šola izpolni čim več njihovih 
pričakovanj in da si pridobijo čim več raznoraznih znanj in veščin. 
Pouk poteka po t. i. modelu B, kjer veljajo številni ukrepi (mehurčki, 
pouk v matičnih učilnicah, maske, razdalja, higiena rok, higiena kašlja, 
intenzivno prezračevanje …), naši učenci vse ukrepe že dobro poznajo 
in tako ocenjujemo, da smo brez nejasnosti zakorakali novim znanjem 
naproti. Med ukrepi gre izpostaviti samotestiranje učencev 7., 8. in 9. 
razreda, ki ga učenci lahko sami izvajajo doma. Naša skupna skrb je, da 
se ukrepov čim bolj držimo in naredimo vse za preprečevanje širjenja 
okužbe.
Kot novost je pogoj PCT za vse zaposlene in za vse obiskovalce šole, 
izjema so seveda učenci in starši otrok 1. vzgojno-izobraževalnega 
obdobja, ki pripeljejo otroka v šolo in ga pridejo kasneje iskat. Ker gre 
za ukrep, da bi čim bolj zaščitili zdravje naših učencev, verjamemo, 
da ga bomo kot takšnega tudi sprejeli. V šoli bomo tako sodelovanja 
s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure) izvajali na daljavo ali na 
prostem oziroma po dogovoru. 
Med počitnicami smo v šoli opravili različna vzdrževalna dela, najbolj 
pa smo ponosni na novo pridobitev – pokrito učilnico na prostem, ki 
nam bo prišla v teh korona časih še posebej prav. Sredstva za izgradnjo 
so zagotovili starši z vplačili v šolski sklad, občina iz proračuna in 
nekatera podjetja (CNC P&K – Pušnik, d. o. o., Hmeljarstvo Jožef Čas, s. 
p., Okrogelnik, d. o. o., Fridro, d. o. o., Surovina, d. o. o. – PE Radlje ob 
Dravi, Dinos, d. o. o. – PE Dravograd in Zavarovalnica Sava). Vsem se za 
to pomoč najlepše zahvaljujemo. 

Veseli smo, da je šolske prostore napolnila otroška razigranost in 
naredili bomo vse, da tako ostane do konca šolskega leta. 
Našim učencem želimo veliko novih znanj, pravih vrednot in čim boljše 
počutje v šoli! 

mag. Damjan Osrajnik, ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi

PRIREDITVE V KNJIŽNICI RADLJE V SEPTEMBRU 
2021
13. do 17. september med 9. in 11. uro v Knjižnici Radlje za zaključene 
skupine otrok,
v soboto, 18. septembra, ob 9. uri v Knjižnici Radlje za vse otroke: 
Čebela BERE med v čebelarskem kotičku. 
Dejavnosti, ki bodo potekale v čebelarskem kotičku, so namenjene 
predšolskim otrokom in otrokom prvih razredov osnovne šole: 
pravljične ure, igre ob knjigah, družabne igre in ustvarjalne delavnice.
Knjižnica se bo v želji, da se organiziranih dejavnosti udeleži čim več 
otrok, dogovarjala z Vrtcem Radlje in Osnovno šolo Radlje za obisk 
prireditev od ponedeljka do petka. 

Čebela BERE med je naziv projekta, ki ga sofinancirata Evropska unija 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 in ga bo 
Knjižnica v sodelovanju in ob podpori Občine Radlje ob Dravi izvajala v 
letih 2021 in 2022.

16. 9. 2021 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:
Predstavitev knjige Bernarde Vrečko: KOT SEVERNO MORJE.
Prvi zapis avtorice v knjigi: »nikoli več / ne bom zaklepala besed 
v skrinjo molka / nikoli več / ne bom pustila svojih misli v pustoti 
domišljije / nikoli več«

Avtorica je domačinka, profesorica na ravenski gimnaziji in je z 
oblikovalko Karin Rošker, prav tako domačinko, ustvarila izjemno 
privlačno knjigo, ki kar vabi k dotiku, listanju in branju. Izbor in urejanje 
poezije je delo dr. Davida Bedrača, ki je prispeval tudi spremno besedo 
in jo zaključi s stavki: »Bernardine pesmi so vsekakor zelo sporočilne, 
življenjske. Po vsem napisanem sem ji tule tudi odgovoril na njen dvom 
o tem, ali so (pre)mračne. Nikakor ne! So pogumne, neposredne, take, 
ki vzbudijo občutek povezanosti s samim seboj, z drugimi, z vesoljem 
– potem ko je izpovedovalka prehodila vso to zahtevno pot. In mi z 
njo. In na koncu se vse poplača, saj ugotovimo, da smo vsi ena in ista 
pokrajina, »ki te objame / in posrka vase / da se pomešaš z ostalimi / in 
kmalu se ne ločiš več od drugih / ker na koncu je / vse eno.«

S predstavitvijo knjige v Knjižnici Radlje ob Dravi želimo k branju 
poezije povabiti še tiste bralce, ki po tej literarni zvrsti redkeje posežejo. 
Knjiga bo uvrščena tudi na priporočilni seznam literature v 12. sezoni 
bralne značke za odrasle Korošci pa bukve beremo, saj v knjižnici trdno 
verjamemo, da bi bil »svet lepši, če bi brali več poezije«. 
Prireditev bo obogatil glasbeni program.

Z avtorico se bo pogovarjala mag. Irena Oder.
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