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NAPOVED 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA VABILO
V ponedeljek, 25. novembra 2019, ob 18. uri bo v prostorih Občine
Radlje ob Dravi potekala 9. redna seja Občinskega sveta Občine
Radlje ob Dravi. Seja bo predvajana v živo preko Facebook profila
BK TV.
Občina Radlje ob Dravi

V petek, 22. novembra, ob 16.30 in ob 18. uri vabimo v galerijo
knjižnice Radlje na KINO V KNJIŽNICI za otroke in mlade, ki si
vstopnico pridobijo z izposojo knjige v katerikoli enoti knjižnice
Radlje v mesecu novembru. Prva predstava Luis in vesoljčki je
namenjena mlajšim, druga predstava: Ta otok je naš pa starejšim
otrokom.
V soboto, 23. novembra, ob 10. uri vabimo v Knjižnico Radlje na
predavanje Špele Kresnik: predavanje Špele Kresnik:

ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d. o. o., obvešča, da se izvajanje zimske službe začne s 15. 11. 2019 in traja
do 15. 3. 2020 oziroma po potrebi tudi zunaj tega termina. Zagotavljanje prevoznosti 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 prednostnih razredov glede na kategorijo, gostoto, strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in
krajevne potrebe.

Kako (pre)živeti s perfekcionistom?
Veliko ljudi čaka na pravi trenutek ali na to, da bo vse »tip top«,
preden se bodo nečesa lotili. Zato je perfekcionizem pogosto tudi
vzrok našega odlašanja. Na predavanju boste spoznali, kako
obvladati perfekcionizem in kako z njim (pre)živeti ter omejiti
njegov vpliv na naše življenje. Da bo udeležba na predavanju
omogočena tudi staršem z mlajšimi otroki, bo zanje sočasno v
otroškem delu knjižnice potekala ustvarjalna delavnica.
Udeležba je brezplačna. Soorganizator: VGC Dogaja se!
Vabljeni in dobrodošli.

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, prevoznost se mora zagotavljati od 7.00 do 20.00 ure, z upoštevanjem krajevnih potreb, pri
sneženju se zagotavlja prevoznost z možnimi krajšimi zastoji, medtem ko se pri močnem sneženju 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 potrebe, pri sneženju se zagotavlja prevoznost z
možnimi krajšimi zastoji do enega dne, medtem ko se pri močnem
sneženju zagotavlja prevoznost z večdnevnimi zastoji.
Šteje se, da je prevoznost v obeh prednostnih razredih 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 prevoznost zagotovljena tudi,
če je promet možen z uporabo snežnih verig.
V obdobju izrednega močnega sneženja, močnih zametih in snežnih plazovih, prevoznosti ni potrebno nujno zagotavljati. Podobno
velja za razmere, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni možno odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.
Prosimo, da v času zimskih razmer vozniki vozila opremite z zimsko
opremo in prilagodite hitrost vožnje razmeram na cesti.
Ker si s pomočjo naših podizvajalcev želimo ceste kar se da hitro
urediti in ker tega ni mogoče opraviti na vseh okoliših enako hitro,
prosimo vse občanke in občane za strpnost.
JP KIČ Radlje, d. o. o.

TA VESELI DAN KULTURE V MUZEJU RADLJE
OB DRAVI
Ta veseli dan kulture, 3. december, je dan, ko številne kulturne
ustanove po vsej Sloveniji odpro vrata za obiskovalce in tako
počastijo obletnico rojstva pesnika Franceta Prešerna. Prireditvam
se pridružuje tudi Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi,
in vas vabi k brezplačnemu ogledu razstav in zbirk v torek,
3. decembra 2019, od 9. do 15. ure v dvorcu Radlje, Koroška cesta
68, Radlje ob Dravi. Ob 10. uri vabljeni na javno vodstvo po novi
stalni razstavi Gozdarstvo v sozvočju z naravo / Forestry in harmony
with nature. Sonaravno gospodarjenje z gozdovi se vse bolj
uveljavlja po svetu, v Sloveniji pa je že vključeno v Zakon o gozdovih
in nacionalni gozdni program. Stalna dvojezična razstava, ki smo
jo odprli septembra 2019, na poljuden način predstavi značilnosti
sonaravnega gozdarstva, njegove začetke ter razvoj po svetu in pri
nas. Z zanimivimi eksponati vabi obiskovalce k premisleku,
predvsem pa jih nagovarja, da naj bodo zavezani k spoštljivemu
in sonaravno usmerjenemu gospodarjenju z gozdovi, da jih bomo
ohranili za rodove, ki prihajajo za nami. Pri tem se lahko
zgledujemo po pionirju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi na
našem območju inž. Franju Paherniku (1882–1976). Po razstavi bo
vodila kustodinja Alenka Verdinek.
Muzej 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
info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40 | Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča: Toni Potnik - 040 596 939
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI
22. 11.–28. 11. 2019
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek, 22. 11. 2019

10:00
18:00
20:00

Smejalna joga

10:00
16:00
20:00

Perfekcionizem - Špela Kresnik

Nedelja, 24. 11. 2019

16:00

Družabni vikend

Pondeljek, 25 .11. 2019

09:00

Angleške pogovorne urice

09:30
10:00

Berem, torej mislim v domu
Hmelina
Izdelava adventnih venčkov

18:00

Igranje namiznega tenisa

20:20

Rekreacija za mlade v športni hiši

10:00

Miselne delavnice v DU Radlje

Sobota, 23. 11. 2019

Torek, 26. 11. 2019

Igranje družabnih iger, igranje
namiznega tenisa
Križanje mnenj

Družabni vikend
Kuhamo z mladimi

ob Dravi

Sreda, 27. 11. 2019

17:00

Izdelava adventnih venčkov

18:00

Igranje namiznih iger

09:00

Kuharska delavnica: BOŽIČ

09:30

Merjenje krvnega tlaka in
sladkorja v krvi
Ustvarjalna delavnica

18:00

Četrtek, 28. 11. 2019

09:00
10:00
18:00

Kuharski dvoboj: Socialna
aktivacija
Urice za sproščanje z društvom
ŠENT
Ugankarski popoldan

OBISKAL NAS BO DEDEK MRAZ
Pred vrati je praznični decembrski čas in tu je veliko priložnosti za
srečanja in skupna druženja. Društvo prijateljev mladina Radlje ob
Dravi in Občina Radlje ob Dravi tudi letos pripravljata obisk dedka
Mraza, ki bo obdaril najmlajše.
Dragi starši, vljudno vas prosimo, da otroka, ki je star od enega
do 6 let, prijavite najkasneje do 6. decembra s prijavnico, ki jo
lahko oddate v Knjižnici Radlje ob Dravi 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:
Petek, 27. 12. 2019: Radlje ob Dravi (dvorana hostla) ob 16. in
18. uri,
Sobota, 28. 12. 2019: Remšnik (dvorana), ob 12. uri,
Sv. Anton (prostori šole), ob 15. uri,
Vuhred (večnamenski dvorani), ob 17. uri.

PRIJAVNICA - DEDEK MRAZ
Ime in priimek otroka
Datum rojstva
Naslov: (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)

SPOŠTOVANI!
Klub Big Band Radlje že dlje časa namerava kupiti bas pozavno, ki
je nepogrešljiv inštrument v zasedbi modernega Big Banda. Bas
pozavno si sedaj izposojamo od različnih orkestrov po Sloveniji,
večkrat pa smo primorani izvesti koncert tudi brez tega inštrumenta. Nujno jo potrebujemo za večjo kakovost izvajanja programa, prav tako pa bo inštrument na razpolago Glasbeni šoli Radlje
in Mestnemu Pihalnemu orkestru Radlje.
Ker so naša denarna sredstva zelo omejena, smo se odločili, da v
sodelovanju z Glasbeno šolo Radlje in otroškim pevskim zborom
OŠ Radlje organiziramo Miklavžev koncert, ki bo namenjen finančni podpori nakupa BAS POZAVNE.
Prav tako bo na koncertu potekal »MINI SREČELOV«, na katerem bo glavna nagrada akustična kitara, ki jo podarja podjetje
Symphony International.
VABLJENI!
Predsednik BBR,
Peter Starc

PODPIS starša/skrbnika
S podpisom soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov za
potrebe organizacije in dovoljujem fotografiranje za namene
promocije.

SLAVNOSTNI PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČK
Vabljeni v petek, 6. decembra 2019, ob 17. uri na SLAVNOSTNI
PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČK pred Centrom Radlje.
V programu sodeluje Osnovna šola Radlje ob Dravi, Vrtec Radlje
ob Dravi in Glasbena šola Radlje ob Dravi.
Na praznični tržnici se bodo predstavila društva in javni zavodi.
Na voljo bo brezplačen čaj in kuhano vino.
Vljudno vabljeni!
Krajevna skupnost Radlje ob Dravi

