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NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI

PRIJAVA ŠKODE 
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje je izdalo sklep, 
da se prične z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic neurja z 
močnim vetrom in poplavami. V ponedeljek, 29. in v torek, 30. oktobra 
2018 so neurja z močnim vetrom in poplavami, kot posledica obilnih pa-
davin, prizadele posamezna območja Republike Slovenje. Škoda je bila za-
beležena tudi v Občini Radlje ob Dravi. Oškodovance na območju Občine 
Radlje ob Dravi pozivamo, da prijavijo škodo na obrazcih 1, 3, 4 in 5. najka-
sneje do petka, 23. novembra 2018. 

Škodo na stvareh se ocenjuje na obrazcu 1 - kmetijska zemljišča, obrazcu 3 
- uničen objekt, obrazcu 4 - delna škoda na objektih in obrazcu 5 - gradbe-
no inženirska infrastruktura (transportna infrastruktura, industrijski cevo-
vodi, vodni objekti in drugo). Škodo v gozdovih prijavite na Zavodu za goz-
dove Slovenije, na vodotokih na Direkciji RS za vode, na kulturni dediščini 
na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah na Direkciji RS za 
Infrastrukturo. 
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KOMEMORACIJA 
V spomin na vse padle žrtve vojne je v torek, 30. oktobra 2018, v Galeriji 
Knjižnice Radlje ob Dravi potekala komemoracija. Slavnostni govornik je 
bil župan, mag. Alan Bukovnik. Za kulturni program sta poskrbeli Neža Je-
zernik na flavti in Alenka Jezernik na klavirju pod vodstvom Sanje Kranjc iz 
Glasbene šole Radlje ob Dravi. 

Župan je v dopoldanskem času v ta namen položil cvetlične aranžmaje na 
vse grobove, ki so opredeljeni kot zgodovinski spomenik, v skladu s skle-
pom Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.
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 Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.  |  Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. 

PRIKAZOVALNIK HITROSTI “VI VOZITE”
V novičkah št. 38 smo prvič posredovali podatke iz prikazovalnika hitrosti 
“Vi vozite”, ki je nameščen pri glasbeni šoli. Hitrost skozi naselje Radlje je 
omejena na 50 km/h.

V mesecu oktobru 2018 je prikazovalnik zabeležil 378.147 meritev oziro-
ma 118.801 prevozov.

Razvid porazdelitev izmerjenih hitrosti je razviden iz tabele.

Nekaj izjemno visokih hitrosti glede na dan in čas v tem mesecu.

Izmerjene hitrosti, predvsem tiste, ki kažejo prekoračitve, so zadosten 
pokazatelj, da je posameznim voznikom malo mar za varnost drugih ude-
ležencev v prometu. Vsekakor je o tem treba razmišljati in govoriti. Ko se 
zgodi najhujše, je prepozno.
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Hitrost 
km/h Št. meritev Ocena  

št. prevozov %

1 - 10 0 0 0
11 - 20 6.078 2.298 2
21 - 30 21.455 7.213 6
31 - 40 112.250 34.196 29
41 - 50 178.256 54.439 46
51 - 60 52.371 17.211 14
61 - 70 6.860 2.963 2
71 - 80 782 421 0
81 - 90 77 48 0
91 - 100 14 9 0
101 - 110 2 1 0
111 - 120 1 1 0
121 - 130 1 1 0
Skupno 378.147 118.801 100

Datum/ura Dan Hitrost km/h

4.  10. 2018 – 15.00 četrtek 94 
13. 10. 2018 – 23.00 sobota 129
22. 10. 2018 – 13.00 ponedeljek 103
23. 10. 2018 – 6.00 torek 90
24. 10. 2018 – 21.00 sreda 95
25. 10. 2018 -07.00 četrtek 94
26. 10. 2018 – 16.00 petek 94
27. 10. 2018 -23.00 sobota 97
30. 10. 2018 – 20.00 torek 100
31. 10. 2018 - 00.00 sreda 99
101 - 110 2 1
111 - 120 1 1
121 - 130 1 1
Skupno 378.147 118.801



TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI 
09. 11. 2018 – 15. 11. 2018

DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 
09. 11. 2018

17.00
17.00
19.00
21.00

Igranje družabnih iger
Moja, tvoja omara
Življenje z eteričnimi olji z Lucijo Mumel
Križanje mnenj 

Sobota, 
10. 11. 2018

15.30
16.00
18.00
20.00

Slovenščina za migrante
Družabni vikend
Sodelovanje z organizacijo Greenpeace
Kuhamo z mladimi skupaj z organizacijo 
Greenpeace

Nedelja, 
11. 11. 2018 16.00 Družabni vikend: igramo šah

Ponedeljek, 
12. 11. 2018

9.00
9.30

11.00
18.00

Angleške pogovorne urice
Berem, torej mislim v domu Hmelina
Čajanka po nemško v domu Hmelina
Igranje namiznih iger

Torek, 
13. 11. 2018 18.00 Igranje namiznega tenisa

Sreda, 
14. 11. 2018

9.00

16.30

Kuharska delavnica: Bučni golaž po knjigi 
ga. Tatjane Krejan Košan
Dan koroške kuhinje s Thermomixom

Četrtek, 
15. 11. 2018

9.00
10.00
18.00

Medgeneracijska čajanka
Urice za sproščanje z društvom ŠENT
Ugankarski popoldan

BISERNA POROKA
Zadnji vikend v oktobru sta si Romana in Bogomir Glažar iz Dobrave po-
novno izrekla ljubezen in zvestobo drug drugemu, ki ju povezuje že 60 let.

Bisernoporočencema iskreno čestitamo in jima želimo še mnogo zdravja 
in lepih trenutkov.
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ZAKONSKI JUBILANTI  
V ŽUPNIJI RADLJE
Na misijonsko nedeljo smo obhajali slovesnost 
zakonskih jubilejev. Veseli in hvaležni smo bili, 
da se je na povabilo odzvalo 34 parov. Marija 
in Jože Tkavc sta praznovala 70 let skupnega 
življenja, Romana in Bogomir Glažar ter Milka 
in Ernest Moser pa 60 let skupnega življenja. 55 
let so praznovali trije pari, zlatoporočenci so bili 
štirje, 45 let so praznovali trije pari, 40 let sku-
pnega življenja štirje pari, trije pari so praznovali 
35 let poroke, 30 let pa en par. Srebrno poroko 
je praznovalo šest parov, dva para sta obeležila 
20 let zakona, štirje pari 15 in en par 5 let zako-
na. Bogoslužje je bilo lepo in doživeto. Po maši 
smo se družili še v Mihaelovem domu in se po-
veselili ob dobrotah, ki so jih pripravile članice 
župnijske Karitas. Naj Bog še naprej blagoslavlja 
naše jubilante.
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CSD ORGANIZIRAL JESENSKO DRUŽENJE
Center za socialno delo Koroška, Enota Radlje ob Dravi je tudi letos v času 
jesenskih počitnic organiziral že tradicionalno jesensko druženje. Skupaj 
smo se najprej razgibali z jutranjo telovadbo ter skozi igro obnovili med-
sebojna poznanstva. Druženje smo nadaljevali v domu sv. Mihaela, kjer so 
otroci in mladostniki najprej izdelali čudovite slike iz pisanega jesenskega 
listja in zraven sproščeno klepetali, v nadaljevanju pa so se po skupinah 
pomerili še v kvizu. Smeha ni manjkalo! Druženje smo zaključili ob slastnih 
čevapčičih in hrenovkah z žara. 

Tudi tokratno jesensko druženje je bilo polno zabave, smeha, ustvarjal-
nosti, obujanja spominov s prijatelji in ustvarjanja novih. In kot pravi Celia 
Brayfield: »Dolga prijateljstva so kot dragocenosti, ki jih vsa leta loščimo, 
da postanejo še lepša in trajnejša.«  

Tamara Karčovnik


