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Dobre stvari pridejo k tistim, ki si jih želijo.
Boljše stvari pridejo k tistim, ki čakajo.

Najboljše stvari pridejo k tistim, ki ne obupajo.
(neznan avtor)

NAJ VAM BOŽIČNA NOČ POKLONI MIR, UPANJE, LJUBEZEN, ZDRAVJE
IN VESELJE. VSE TO PA NAJ VAS SPREMLJA V LETU, KI NAM PRIHAJA
NASPROTI. VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2021!

Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik
Občina Radlje ob Dravi je tudi letos sredstva za pošiljanje božično
- novoletnih voščilnic namenila dvema socialno ogroženima
družinama po 500 eurov na območju Občine Radlje ob Dravi.
Občina Radlje ob Dravi

NAJSTAREJŠA OBČANKA DOPOLNILA 98 LET
V četrtek, 17. 12. 2020 je svoj življenjski jubilej praznovala naša
najstarejša občanka gospa Kristina Škurnik iz Breznega Vrha.
Zaradi spoštovanja ukrepov Covid-19 smo prosili njenega sina,
da ji v imenu župana izročil skromno pozornost. Spoštovana
gospa Kristina ob vašem življenjskem jubileju vam želimo obilo
zdravja ter srečnih trenutkov v družbi svojih najdražjih.
Občina Radlje ob Dravi

OBNOVA SOKOLSKEGA DOMA
Dela na projektu obnova Sokolskega doma počasi prihajajo v
zaključno fazo. Nestrpno že pričakujemo dan, ko bomo lahko
sprejeli varovance iz CUDV Črna na Koroškem.

ZAPISNIK ZBORA OBČANOV SV. TRIJE KRALJI,
KI JE POTEKAL V ČETRTEK, 7. NOVEMBRA
2019, OB 19. URI, V DOMU KRAJANOV.
Na podlagi 69. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št. 28/16,
35/17 in 11/19) je župan sklical zbor občanov. Vabilo je bilo objavljeno v
Novičkah Občine Radlje ob Dravi, na spletni strani občine, na plakatnih
mestih in na socialnih omrežjih.
Prisotni:
- 21 občank in občanov Sv. Treh Kraljev,
- mag. Alan Bukovnik, župan,
- Robert Potnik –podžupan.
Dnevni red:
1. Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter
ostala problematika
Pod točko Seznanitev z aktualnimi spremembami v občini ter ostala
problematika je župan predstavil:
- informacijo o stanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 		
3. sklop«,
- projekt »Investicijsko vzdrževanje LC 347082 Lakoše-Koležnikov most«,
- projekt »Skupni prometni prostor na območju cerkvenega trga«
- projekt »Investicijsko vzdrž. LC 274062 SP. VERBER – JUNTAR –
PR. RADELJ«,
- ureditev napajališč in prižigališč javne razsvetljave v občini,
- ureditev prehoda za pešce v Vuhredu skupaj z bičem in
javno razsvetljavo,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje 		
ob Dravi,
- predlog Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2020,
- Načrt razvojnih programov 2020- 2023.
Predlogi in pobude občanov:
- Možnost izgradnje javnega vodovoda, JKP d.o.o. Radlje ob Dravi ne
poda odgovora;
ODGOVOR: Izgradnja vodovoda je v planu v novi finančni perspektivi
2021-2027;
- Asfaltiranje ceste Sitar;
ODGOVOR: Uvrščeno v plan investicij v prihodnjem obdobju;
- Imenovati Gradbeni odbor za možnost izgradnje javnega vodovoda;
kot predstavnike Sv. Treh Kraljev se imenujejo Peter Zlatar, Ivan
Sušnik, Slavko Poročnik in Jože Novak;
ODGOVOR: Izgradnja vodovoda je v planu v novi finančni perspektivi
2021-2027; Zbrana so soglasja zainteresiranih in zarisan je osnutek
trase, glede na izkazan interes;
- Protiprašna ureditev Okrogelnik (Onuk), Rožič;
ODGOVOR: Uvrščeno v plan protiprašnih ureditev v prihodnjem obdobju;
- Ureditev ceste od Murna do Mute;
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. – cesta je
urejena do mostu (občinske meje);
- Ureditev muld Sitar;
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. – urejeno;
- Pravočasno pluženje pri Juntarju;
ODGOVOR s strani Javnega podjetja KIČ Radlje d.o.o. – izvajanje
zimske službe se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo;
Zbor se je zaključil ob 20.15 uri.
Zapisal: Robert POTNIK
Mag. Alan Bukovnik
Župan Občine Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

OBISK DEDKA MRAZA
Dedek Mraz ima tudi v letošnjem letu obilo dela z zbiranjem
daril za otroke. Ker pa je zaradi ukrepov zelo zaseden, mu
bodo pomagali palčki in palčice Društva prijateljev mladine
Radlje ob Dravi.
Darilo dedka mraza, kateremu je pri zbiranju pomagala Občina
Radlje ob Dravi boste na prag svojega doma dobili v tednu po
božičnih praznikih in pred novim letom.
Želimo vam prijetne praznike ter veliko sreče v letu 2021.
DPM Radlje ob Dravi

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
| Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča; info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC RADLJE OB DRAVI V
ČASU DRUGEGA ZAPRTJA
V mesecu decembru bi se v običajnih okoliščinah z nekaterimi družili na
številnih prireditvah, ki jih v predprazničnem času pripravijo naši otroci
in učenci skupaj z mentorji. Ker je virus prekrižal naše načrte, se vam
oglašamo, da povemo, kako se je spremenilo naše delo, ko je ponovno
bila razglašena epidemija.
Vrtec je od 19. oktobra naprej zaprt. V minimalnem obsegu deluje le
enota v Radljah, ki je namenjena samo staršem, ki nujno potrebujejo
varstvo otrok. Otroci, ki so v vrtcu, kljub nekoliko drugačni organizaciji
dela uživajo in si ne dajo motiti brezskrbnega otroštva; s tistimi, ki
so doma, poskušamo vzdrževati vsaj kakšen minimalni stik, da ne
bodo popolnoma pozabili na nas in prijatelje v vrtcu. Seveda pa se vsi
veselimo trenutka, ko se bomo ponovno videli.

Še prav posebej smo se razveselili donatorjev (Skupini Stroka.si,
podjetju Armature d. o. o. in posameznikom), ki so našim učencem
priskrbeli kar 15 računalnikov in 2 tiskalnika in se jim za to najlepše
zahvaljujem. Ravno tako se zahvaljujemo občini Radlje ob Dravi, ki se
je odločila, da sredstva, ki bi jih v decembru namenjena praznovanju,
nameni šoli za podporo delu na daljavo. Najlepša hvala tudi občini in
civilni zaščiti za vso ostalo podporo in pomoč v tem času.
Situacija, v kateri smo, je zahtevna za vse nas. Zagotovo nimajo vsi
učenci enakih možnosti pri delu na daljavo, naša glavna skrb je,
da poskušamo vsakemu učencu čim bolj pomagati. Pomembno je,
da učenci ostanejo v dobri »šolski« kondiciji, saj bodo tako lažje
nadaljevali, ko se vrnejo v šolske klopi.
Vesel sem, da nam delo ob ponovnem zaprtju šol dobro teče. Ob tej
priložnosti bi se zahvalil svojim sodelavcem, ki so se izkazali z veliko
fleksibilnostjo in usposobljenostjo za nove načine dela. Posebna zahvala
je namenjena gospodu Boštjanu Ledineku, saj vseskozi skrbi, da smo
učenci in zaposleni usposobljeni za delovanje v »digitalnem svetu«.

Ravno tako se po jesenskih počitnicah učenci žal niso vrnili v šolske
klopi. Ponovno je bil izpostavljen pouk na daljavo, kar za vse nas, tako
učence, učitelje in starše, predstavlja prav poseben izziv. Res je, da smo
bili sedaj že nekoliko bolje pripravljeni in zato je delo tudi lažje steklo.
Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem staršem, ki imajo pri pouku na
daljavo prav posebno vlogo.

Pohvalo si zasluži tudi velika večina naših učencev, ki z veliko resnostjo
sodelujejo pri pouku na daljavo in se zavedajo pomena pridobljenega
znanja, ne glede na to, ali ga pridobivajo v šoli ali doma.

Glede na izkušnje iz spomladanskih mesecev smo v mesecu juniju
opravili temeljito analizo dela na daljavo in se dogovorili o morebitnem
nadaljnjem načinu dela na daljavo.
Veliko dela/priprav je bilo opravljenih tudi v septembru in oktobru,
ko smo skupaj z učenci preverili dostope do spletnih učilnic, se
dodatno izobrazili za uporabo določenih orodij in tudi zbrali podatke o
morebitnih tehničnih pomanjkljivostih, ki bi jih naši učenci lahko imeli
pri delu na daljavo.
Tako smo se ob ponovnem zaprtju šole spet soočili z zagotavljanjem
računalniške opreme za vse učence, kjer se je izkazalo, da opreme
nimajo ali je le-ta neustrezna. V šoli smo izposodili 35 tablic, 12 osebnih
računalnikov in 3 modeme, s katerimi smo uredili dostop do interneta.

Verjamem, da vsi pogrešamo dogajanje v šoli in vrtcu ter se že veselimo
dneva, ko se bomo ponovno srečali na šolskih hodnikih. Še prej pa je
naša glavna naloga in skrb, da premagamo virus.
Zavedamo se, da smo na veliki preizkušnji, saj virus ne popušča, mi vsi
pa pogrešamo »staro življenje«.

»POMOČ NA DOMU« V ČASU DRUGEGA
VALA COVID-19

bomo neprekinjeno izvajali tudi v bodoče, v kolikor bo epidemiološka
situacija to dopuščala. Tako kot mi, se našega dela veselijo tudi naši
uporabniki. Vsem našim uporabnikom in potencialnim uporabnikom
storitve sporočamo, da smo za vsa vprašanja ali dodatne informacije
dosegljivi na telefonski številki 040 186 602 (g. Gmajner) ali na
elektronskem naslovu dejavnosti@sktmradlje.si. Želimo vam prijetne
praznike in veliko sreče v letu 2021.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi v času drugega vala epidemije
nemoteno izvaja socialnovarstveno storitev »Pomoč na domu«. Pri
socialni oskrbi na domu je naše ključno vodilo skrb za varovanje zdravja
ljudi, z upoštevanjem dejstva, da nas uporabniki, predvsem v času
razglašene epidemije, nujno potrebujejo. Storitev »Pomoč na domu«

V tem obdobju v manjšem obsegu deluje naša kuhinja, ki dnevno
pripravlja obroke za vrtčevske otroke in nekatere naše učence ter dijake.

Kot sem zapisal na začetku, se letos v prazničnem decembru ne bomo
srečali, zato izkoriščam priložnost, da vam v imenu šole in vrtca zaželim
mirne praznične dni, novo leto pa naj vam prinese veliko zdravja,
veselja, zadovoljstva in optimizma!
Ostanite optimistični in zdravi!
mag. Damjan Osrajnik, ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi

JZ ŠKTM Radlj ob Dravi

