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Izvajalec je pričel z deli na projektu izgradnje kolesarske povezave 
med Radljami ob Dravi in naseljem Vas. Ob pokopališču se je 
zakoličila trasa, sledijo izkopi. Projekt sofinancirata Evropska unija 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. 
Izvajalcu želimo še veliko lepih dni tudi v zimskih mesecih, da se bo 
projekt lahko zaključil v skladu s postavljenim planom.

Občina Radlje ob Dravi

PRIČETEK DEL ZA IZGRADNJO 
KOLESARSKE POVEZAVE 

OBVESTILO OBČANOM GLEDE 
IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
Občane in občanke Občine Radlje ob Dravi obveščamo, da kot 
izvajalec javne službe izvajamo redno vzdrževanje javnih cest, ki so 
v lasti Občine Radlje ob Dravi. Med redno vzdrževanje spada tudi 
izvajanje zimske službe, zato vas želimo obvestiti o načinu izvajanja 
slednje.

Zimsko službo izvajamo na podlagi Zakona o cestah in Pravilnika 
o rednem vzdrževanju javnih cest. Ta določa tudi zagotavljanje 
prevoznosti cest, ceste pa razvršča v prednostne razrede (1. do 7. 
prednostni razred). To pomeni, da je za vsako javno cesto določeno, 
kakšna mora biti prevoznost ceste ob sneženju ali močnem sneženju. 
Velja, da je prevoznost zagotovljena, če »višina snega na cestah I. 
in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 
15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil«. Javne 
ceste v Občini Radlje ob Dravi so v skladu z omenjenim pravilnikom 
razvrščene v 4. in 5. prednostni razred, na podlagi katerih se izvaja 
zimska služba.

Za ceste, ki 
spadajo v 4. 
prednostni razred, 
je s pravilnikom 
določeno, da mora 
biti prevoznost 
z a g o t o v l j e n a 
ob upoštevanju 
krajevnih potreb 
oziroma med 
7. in 20. uro, ob 

sneženju so možni krajši zastoji, ob močnem sneženju pa so možni 
zastoji do enega dne. Za ceste, ki spadajo v 5. prednostni razred, je s 
pravilnikom določeno, da se prevoznost zagotavlja z upoštevanjem 
krajevnih potreb. Ob sneženju je potrebno zagotoviti prevoznost, 
možni pa so zastoji do enega dne, ob močnem sneženju pa so možni 
večdnevni zastoji.

Zimsko službo izvajamo v skladu z izvedbenim programom in 
se ustrezno pripravimo in odzivamo na vremenske razmere. V 
primeru napovedanega sneženja pričnejo naše ekipe pravočasno 
izvajati ustrezne ukrepe (posipavanje, pluženje) in tako zagotovijo 
prevoznost cest.

Vse javne ceste v Občini Radlje ob Dravi so očiščene v skladu s 
predpisi oziroma še prej, kot nam nalaga zakonodaja, ne gre pa 
pričakovati, da bodo vse ceste nemudoma splužene. V podjetju se 
zelo trudimo, da bi bile omenjene javne ceste splužene kakovostno, 
in kar se da hitro, v dobro vseh občanov in občank, zato vas prosimo 
za razumevanje.

Za vas smo na voljo na telefonski številki 040 820 512 ali na 
elektronski pošti info@jpkic-radlje.si.

JP KIČ Radlje, d.o.o.,
Anton Potnik, direktor

Vljudno povabljeni na Božični koncert Glasbene šole Radlje ob Dravi, 
ki se bo odvijal v torek, 20. 12. 2022, ob 18. uri v Športni hiši Radlje.

Nastop bo poslastica za ušesa in oči, saj bodo sodelovali  baletniki, 
veliki revijalni orkester, pevci solisti in združeni pevski zbor učencev 
nauka o glasbi ter solfeggia. Glasbeni program bo vodil gostujoči 
dirigent Izidor Leitinger. Program bo povezovala Špela Šavc, ki nas bo 
popeljala skozi praznični december nekoč in danes.

Glasbena šola Radlje ob Dravi

BOŽIČNI KONCERT 2022



Kot velevajo stari običaji je na predvečer Svetega Miklavža, slednji v 
spremstvu še dveh parkljev, s sanmi prišel tudi v našo vas. Pričakalo 
ga je več kot sto otrok, njih starši, babice in dedki. To so trenutki, ko 
so se vsakega od prisotnih dotaknili. Mali nadobudneži so bili v žaru 
pričakovanja nekaj lepega ter hkrati tudi v dvomih, ali so bili dovolj 
pridni, da se jih tista dva “zlobneža” (parklja namreč) ne bi dotaknila.

Nas starejše pa je zdaj že tradicionalno Miklavževanje v Zgornji 
Vižingi popeljalo v spomine in mladost. Organizatorji prireditve so 
poskrbeli za vse, od daril za več kot sto otrok, do balonov, toplega 
čaja, tudi  za kuhančka in pecivo. Krajani Zgornje Vižinge se v prvi 

meri zahvaljujemo za 
nepozabne trenutke 
in doživetja glavnima 
akterjema Adiju in Brigiti 
Haberman, ter seveda 
Miklavžu in obema 
parkljema. Prav tako 
pa gre zahvala vsem, ki 
ste na kakršenkoli način 
pomagali ustvariti to 
prečudovito prireditev.

Hvaležni krajani 
Zgornje Vižinge

Vabimo vas na predstavitev monografije ANTON REPNIK (1935 
– 2020): KRIK IN ODPRTJE RAZSTAVE DEL ANTONA REPNIKA v 
četrtek, 15. 12. 2022, ob 18. uri, v Galeriji Knjižnice Radlje ob Dravi, 
Mariborska 6.

Pogovor o monografiji in 
razstavi: Milena Zlatar in 
Janez Repnik. Glasbeni 
program: Glasbena šola 
Radlje. Pogovor vodi: Lidija 
Verdnik.

Razstava bo na ogled vse do 
15. januarja 2023.

Cvetka Miklavc, JSKD

MIKLAVŽEVANJE V ZGORNJI VIŽINGI

VABILO

Z zanimanjem smo se odzvali vabilu in se udeležili Predstavitve 
investicijskih priložnosti Koroške regije, ki je bila namenjena 
predstavnikom Indo American Business Chamber of SME in 
predstavnikom različnih držav v Indiji. Namen webinarja je bila 
predstavitev investicijskih priložnosti Koroške regije potencialnim 
investitorjem ter predstavitev poslovnih priložnosti, ki jih 
predstavniki iščejo v Sloveniji. Dogodek je ponujal tudi možnost 
mreženja med nosilci investicijskih priložnosti ter potencialnimi 
investitorji.

Verjamemo, da postaja Koroška vse bolj zanimiva tako za domače 
kot tuje investitorje.

Občina Radlje ob Dravi

PREDSTAVITEV INVESTICIJSKIH 
PRILOŽNOSTI KOROŠKE REGIJE

V četrtek, 08. 12. 2022, smo se udeležili letnega nacionalnega 
srečanja / konference članic Slovenske mreže zdravih mest v Dvorcu 
Bukovje, Dravograd. Tema letošnjega srečanja je bila »IZZIVI IN 
REŠITVE ZDRAVIH MEST V ČASU DRAGINJE IN ENERGETSKE KRIZE« 
in je še posebej odgovarjala na aktualne probleme, s katerimi se 
soočamo. Skozi zanimive predstavitve smo se seznanili z raznolikimi 
temami, vse od tega, kaj je energetska revščina, kako vpliva na 
vsakdan ljudi in kako lahko pripomoremo k njenemu zmanjšanju. 
Spoznali smo, kako pomembna je skrb za duševno zdravje ljudi v 
času podnebnih in energetskih izzivov, ter kaj lahko ponudimo v 
Sloveniji na tem področju. Dravograd, Koper in Celje pa so predstavili 
dobre prakse, ki se odvijajo v posamezni občini v okviru projekta 
Zdravo mesto.

Takšna srečanja nam vedno dajo nov zagon, da smo še bolj aktivni 
na področju zdravja ljudi in z veseljem pozdravljamo sodelovanje in 
izmenjavo dobrih praks na tem področju.

Občina Radlje ob Dravi

LETNO NACIONALNO SREČANJE 
ČLANIC ZDRAVIH MEST


