
NAJSTAREJŠA OBČANKA DOPOLNILA 99 LET
Marija Gutenberger je 28. novembra dopolnila 99 let in je najstarejša ob-
čanka občine Radlje ob Dravi. Ob tej priložnosti sta jo obiskala župan Alan 
Bukovnik in podžupan Robert Potnik. Gospa Marija živi v Domu Hmelina in 
pravi, da se počuti zelo dobro. 

Gospe Mariji želimo veliko zdravja, dobrega počutja in še naprej veliko po-
zitivne energije. 
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OBVESTILO OBDAROVANJE DEDEK MRAZ 
Dragi starši, vljudno vas prosimo, da otroka, ki je star od enega do 6 let, pri-
javite na obdarovanje Dedka Mraza, najkasneje do 10. decembra s pri¬lo-
ženo prijavnico, ki jo lahko oddate v MKC-ju ali na Občini Radlje ob Dravi, 
in sicer v sprejemni pisarni št. 309 (III. nadstropje). 
Če ne boste oddali prijavnice, se obdarovanja žal ne morete udeležiti.
Obdarovanje bo potekalo po naslednjem razporedu:
Sreda, 26. 12. 2018 – Radlje ob Dravi ob 16. in 18. uri
Nedelja, 30. 12. 2018 – Remšnik ob 12. uri
Nedelja, 30. 12. 2018 – Anton ob 15. uri
Nedelja, 30. 12. 2018 – Vuhred ob 17. uri

Občina Radlje ob Dravi in  
Društvo prijateljev mladine Radlje ob Dravi

OBDAROVANJE DEDKA MRAZA  / PRIJAVNICA

Ime in priimek otroka: 

Naslov stalnega prebivališča:  

Datum rojstva:

Ime starša oz. skrbnika:

Podpis starša oz. skrbnika:  
S podpisom soglašam z obdelavo osebnih podatkov v ta namen. 

PRIHAJA BRILJANTINA
Glasbeno-plesni spektakel BRILJANTINA, ki trenutno navdušuje po Slove-
niji, si boste prihodnje leto lahko ogledali v živo tudi v Radljah ob Dravi. 
Športna hiša Radlje se bo 17. marca 2019 spremenila v prizorišče kultne 
zgodbe o odraščanju najstnikov konec petdesetih let. Verjamemo, da bo 
tudi ta muzikal, kot je bil letos MAMMA MIA, navdušujoč, zato upamo, da 
se vidimo spet v čim večjem številu.

Organizator: JZ ŠKTM

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

DIGI JUMBO – PROJEKT KUPUJMO LOKALNO
Vse občanke in občane obveščamo, da so ponudniki storitev in blaga v 
projektu KUPUJMO LOKALNO pričeli z objavami svojih akcij, dogodkov in 
novosti. Prostor teh objav imenujemo DIGI Jumbo, saj omogoča sprotno 
spreminjanje vsebin vsem tistim, ki so se odločili za objavo aktualnih in-
formacij. Vabimo vas na naslov http://www.radlje.si/kupujmo-lokalno, 
kjer kliknite na meni AKTUALNO. Skupaj povezani smo močnejši.

Občina Radlje ob Dravi 

SILVESTROVANJE V RADLJAH OB DRAVI
Občina Radlje ob Dravi vas vabi na SILVESTROVANJE NA PROSTEM, ki bo 
na parkirišču Mladinskega kulturnega centra s Hotelom Radlje ob Dravi, 
med 23.30 in 1.00. Naj bo vstop v novo leto nekaj posebnega, zato se 
nam pridružite tudi ob kozarcu kuhanega vina. Z lepimi željami vas bo v 
novo leto pospremil župan mag. Alan Bukovnik. 

Vljudno vabljeni!



TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI 
OD 7. DO 13. DECEMBRA 2018

DATUM URA AKTIVNOST

Petek,  
7. 12. 2018

18.00
21.00

Igranje namiznih iger
Križanje mnenj 

Sobota,  
8. 12. 2018

15.30
16.00
18.00

Slovenščina za tujce
Družabno popoldne
Kuhamo z mladimi

Nedelja,  
9. 12. 2018 16.00 Družabno popoldne

Ponedeljek, 
10. 12. 2018

9.00
9.30

10.30
18.00

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

Torek,  
11. 12. 2018 18.00 Igranje namiznega tenisa

Sreda,  
12. 12. 2018

9.00
18.00

Kuharska delavnica: Orehovi krapki
Ustvarjalna delavnica

Četrtek,  
13. 12. 2018

09.00
10.00
18.00

Medgeneracijska čajanka
Finančno opismenjevanje za starejše
Ugankarsko popoldne

POT PO MEJAH OBČINE »ŽIVI«
Konec septembra smo v centru Radelj (kjer je začetek poti in njen zad-
nji kontrolni žig) slovesno predali »v uporabo« našo novo, več kot 90 
kilometrov dolgo  pohodno učno pot , poimenovano »Pot po mejah ob-
čine«.  Vse do danes se je zanimanje zanjo in o njej večalo, tako skozi 
prebiranje vodnika in karte poti, kot preverjanja na terenu. Kar nekaj po-
hodnikov je že odkljukalo katero od 22.etap poti, ali v dnevnik odtisnilo 
enega ali več od 16. kontrolnih žigov. 

Da smo pot res sprejeli za našo in da »živi« dokazujejo naslednji podatki. 
Dva člana našega planinskega društva sta jo dokazano z žigi že prehodila 
v celoti, kar nekaj jih je, kateri pravijo, da so jo tudi oni. Ker pa niso imeli 
dnevnikov in kot pravijo »ker je zanimiva, lepa in fajn« jo bodo vsaj še 
enkrat. Južni del poti so kar v enem dopoldnevu »testirali« naši domači 
ultratekači, tako da njim je za še en podoben trening ostal del poti sever-
no od reke Drave.  Konec novembra  smo eno etapo družno odkljukali 
planinci domačega društva v spremstvu mladih planincev, članov planin-
skega krožka na Osnovni šoli Radlje.  Pravijo da so se imeli super, da so 
izvedeli tudi zanimive zgodbe o rudarjenju v Dijakovih rudnikih, izpiranju 
zlata v Dravi, ter šajkah in flosih, kateri so pluli po Dravi. 

Pot po mejah občine vas pričakuje v vsej svoji zimski lepoti, ter kasneje 
v letu 2019, v katerem vam želimo vse dobro, ter varen korak na tej in 
vseh ostalih vaših poteh. 

                              Franc Glazer za Planinsko društvo Radlje

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV
Mraz in prve snežinke so že pričarale nekaj prazničnega vzdušja, v naše 
domove pa se je prikradlo v prvih decembrskih dnevih, ko smo na adven-
tnem venčku prižgali prvo svečo. Tudi letos smo se zbrali v prostorih nek-
danje osnovne šole, kjer smo krajani skupaj z najmlajšimi izdelovali adven-
tne venčke. Ob prijetnem druženju in pogostitvi so nastali čudoviti izdelki, 
ki bodo krasili naše domove. 

Društvo kmetic KO Sveti Anton na Pohorju

ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. obvešča, da 
se izvajanje zimske službe prične 15. novembra 2018 in traja do 15. mar-
ca 2019 oziroma po potrebi tudi izven tega termina. Zagotavljanje pre-
voznosti cest v zimskih razmerah je opredeljeno v Pravilniku o rednem 
vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS št. 38/2016 ), ki določa prednostne 
razrede, v katere so razvrščene prometne površine, in sicer na šest pred-
nostnih razredov glede na kategorijo, gostoto, strukturo prometa, geograf-
sko-klimatske razmere in krajevne potrebe. 

Za naše območje veljata prednostna razreda IV in V
Prednostni razred IV zajema lokalne ceste, mestne in krajevne ceste ter 
državne ceste s PLDP<100, na katerih se mora prevoznost zagotavljati od 
7.00 do 20.00 ure, z upoštevanjem krajevnih potreb, pri sneženju se za-
gotavlja prevoznost z možnimi krajšimi zastoji, medtem ko pri močnem 
sneženju se zagotavlja prevoznost z možnostjo zastoja do enega dne.

Prednostni razred V zajema javne poti, parkirišča, kolesarske povezave in 
ceste kategorije RT, prevoznost se mora zagotavljati glede na krajevne pot-
rebe, pri sneženju se zagotavlja prevoznost z možnimi krajšimi zastoji do 
enega dne, medtem ko se pri močnem sneženju zagotavlja prevoznost z 
večdnevnimi zastoji.

Prevoznost v obeh prednostnih razredih je zagotovljena, če višina snega 
ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. 
Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 % se šteje, da je prevo-
znost zagotovljena tudi, če je promet možen z uporabo snežnih verig.

Med izredno močnim sneženjem, močnimi zameti in snežnimi plazovi pre-
voznosti ni treba nujno zagotavljati. Podobno velja za razmere, če je zaradi 
dežja cesta poledenela in poledice ni možno odpraviti z razpoložljivimi teh-
ničnimi sredstvi.Prosimo, da v času zimskih razmer vozniki opremite vozila 
z zimsko opremo in prilagodite hitrost vožnje razmeram na cesti. 

S pomočjo naših podizvajalcev želimo ceste kar se da hitro urediti, vendar 
tega ni mogoče zagotoviti v vseh okoliših enako hitro, zato vse občanke in 
občane vljudno prosimo za strpnost. 

JP KIČ d.o.o.


