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SPOŠTOVANI OBČANI – UDELEŽENCI V 
CESTNEM PROMETU 
Na občino in njene zaposlene se občani vse pogosteje obračate z 
različnimi predlogi glede ureditve cestnega prometa, tako na ob-
činskih kot državnih cestah. Krivični bi bili, če bi trdili, da posame-
zni predlogi niso upravičeni. Je pa med njimi veliko takšnih, katerih 
ureditev opredeljujejo različni zakoni in podzakonski akti.

Najpogosteje se predlogi nanašajo na že omejeno hitrost vožnje 
(v naselju), ki je že omejena, a se žal ne upošteva ter na umirjanje 
hitrosti, da se prepove vožnja določenim vrstam vozil itd.
Predvsem kar se tiče hitrosti vožnje velja opozoriti naslednje: če 
je danes omejena hitrost vožnje v  naselju na 50 km/h in je podan 
predlog za nižjo hitrost vožnje, to ni sprejemljivo. Če se krši omeje-
na hitrost vožnje, ki je določena (50 km/h), ali ne bo ob zmanjšani 
največji dovoljeni hitrosti še več kršitev? In če to omejeno hitrost 
udeleženec v cestnem prometu ne upošteva danes, ni realno priča-
kovati, da bo upošteval še nižjo največjo dovoljeno hitrost.
Ni smiselno, da se postavlja (razumi omejuje s prometnim znakom) 
nekaj, kar že v naprej vemo, da se ne bo upoštevalo. 

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. 
US in 43/19 – ZVoz-1B) v 45. členu glede hitrosti vožnje določa:
»Voznik mora hitrost in način vožnje prilagoditi poteku, tehničnim 
in drugim lastnostim ceste, stanju vozišča, preglednosti, vidljivosti, 
prometnim in vremenskim razmeram, stanju vozila in tovora ter 
svojim vozniškim sposobnostim tako, da ves čas vožnje obvladuje 
vozilo oziroma, da ga lahko ustavi pred oviro, ki jo, glede na okoliš-
čine, lahko pričakuje.

Voznik, ki se približuje križišču, prehodu ceste čez železniško progo, 
prehodu za pešce, kolesarski stezi, prehodu za kolesarje ali dru-
gi prometni površini, mora voziti posebno previdno. Voziti sme s 
takšno hitrostjo, da lahko varno ustavi in pusti mimo vozila in dru-
ge udeležence cestnega prometa, ki imajo na križišču prednost, da 
lahko varno ustavi pred prehodom za pešce, pred prehodom ceste 
čez železniško progo oziroma, da lahko vozilo ustavi, če bi z vožnjo 
preko prehoda ogrožal pešce in kolesarje.«
Ob upoštevanja slednjega, kar pomeni predvsem strpnost vseh 
udeležencev v cestnem prometu, ne potrebujemo dodatnih ukre-
pov. Zakaj? Ker je upravljalec cest (država ali občina) dolžan po ura-
dni dolžnosti postaviti ustrezno prometno signalizacijo in jo spre-
mljati. Pred nami, udeleženci v cestnem prometu pa je, ali jih bomo 
upoštevali.
 
Komisija za vodenje problematike urejanja lokalnega in
uličnega prometa ter parkirnih prostorov v 
Občini Radlje ob Dravi

POPOLNA ZAPORA OBČINSKI CEST 
Spoštovani, obveščamo vas, da bo v nedeljo, 23. 2. 2020, v času 
od 10.30 do 12. ure, zaradi izvedbe prireditve – »PUSTNI TEK 
2020«,začasna popolna zapora občinskih cest:

• LK štev. 346201 Tržna ulica, do križišča z Malgajevo ulico, nato 
del Malgajeve ulice do  odcepa z LK štev. 346211 Malgajeva 
ulica,  LK štev. 346211 Malgajeva ulica, do LK štev. 346451 LK 
Tima 

• Mariborska cesta, na relaciji do slaščičarne ter dostopna LC do 
objekta Radlje Center (kot je označeno na skici). 

Prosimo vas za razumevanje. 

VABILO
Vljudno vabljeni na proslavo ob mednarodnem dnevu žena, ki bo 
v četrtek, 5. marca 2020, ob 17. uri v Športni hiši Radlje ob Dravi.
Nastopili bodi:
• učenci Osnovne šole Radlje ob Dravi,
• učenci Glasbene šole Radlje ob Dravi in 
• gostja Eva Boto

Vstop prost!

PUSTNI TEK  
Pustni tek v Radljah ob Dravi BREZ ŠTARTNINE za VSE MASKE! 
Brez meritev časa in medalj, saj bodo zmagovalci vsi, ki se bodo 
teka udeležili.

Vsak udeleženec teka bo po teku dobil krof in topel čaj.
Štart in cilj pred Centrom Radlje.
Prijavna služba bo odprta od 10.30 ure dalje.



V  A  B  I  L  O
Območno združenje Rdečega križa RADLJE OB DRAVI vabi vse zdrave 
občane stare od 18 do 65 let na odvzem krvi,  ki bo v sredo,  26. 02. 
2020  v Osnovni šoli  Radlje.  Vpis na akciji je  od  7.30  do  12.00  ure.
Na dan odvzema zajtrkujte nemastno hrano.

Prosimo, da prinesete s seboj osebni dokument, ki izkazuje vašo 
istovetnost. 

SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!                                             
Območno združenje
Radlje ob Dravi

 

VABLJENI V KNJIŽNICO 
v četrtek, 20. februarja 2020, ob 18. uri
na predstavitev knjige BERNARDE JURIČ:
12.000 KILOMETROV GREHA

Avtorica v knjigi na neposreden način, brez olepševanja opisuje, kako 
je sledila svoji želji, o pripravah, kolesarjenju, bolečinah, srečanjih z 
živalmi in ljudmi, o avstralskih cestah, pa tudi o temah, ki so pritegnile 
njeno pozornost z vidika njene poklicne, gradbeniške stroke. 
Je prva na svetu, ki ji je uspelo v enem kolesarskem letu prevoziti 
Avstralijo od zahoda do vzhoda in od severa do juga - obe poti brez 
spremljevalne ekipe in v ekstremnih razmerah. Večino teh 61 dni je 
bila v coni digitalne tišine, brez mobilnega signala, da bi lahko poklicala 
na pomoč. V vročem pesku je videla odtise dolgih debelih kač, spanje 
v postelji je bil pravi luksuz in osvežitve vsakih nekaj sto kilometrov 
na bencinskih črpalkah. Obeta se navdihujoče srečanje z izjemno 
športnico.

Dobrodošli v knjižnici!

VABLJENI NA PUSTNO SOBOTO, 22. 
FEBRUARJA 2020 NA
RAJANJE, USTVARJANJE IN ZABAVO!

od 14.00 do 15.30  v prostorih MMKC Radlje
PUSTNA MASKA TIK PRED ZDAJCI
poslikava obraza in manjši dodatki, popravki, čopki, kitke... za male in 
velike puste. 
Lahko prineseš sliko željene poslikave, pa tudi barvo za obraz in kakšen 
dodatek, ki ga želiš na svoji maski.

in od 16. do 18. ure v dvorani hostla Radlje
RAJANJE ZA MALE IN VELIKE PUSTE 
z norčavim programom, plesom, igrami, nagradami, 
ustvarjanjem in pustno pogostitvijo.

Nujna je DOBRA VOLJA in RAZIGRANOST, pa 
seveda MASKA!
Organizator: Društvo prijateljev mladine Radlje in VGC Radlje

PUSTOVANJE V VUHREDU
Turistično društvo Vuhred prireja PUSTNO prireditev v nedeljo, 23. 
2. 2020 ob 14. uri v centru Vuhreda na prostem. V primeru slabega 
vremena  bo prireditev v dvorani.
Vljudno  vabimo nastopajoče, da se nam pridružijo. Vabimo  tudi vse 
ostale k sodelovanju. Za topli napitek in krof bo poskrbljeno. 
Lepo vabljeni z masko ali brez nje. 
SE VIDIMO NA PUSTNO NEDELJO.

Turistično društvo Vuhred
Karl Gosak

VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
Od 2. 3. do 13. 3. 2020 bo potekal VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 
2020/2021. Izpolnjene obrazce »VPIS OTROKA V VRTEC« spreje-
mamo po pošti ali osebno v vrtcu v vseh enotah in sicer v dopol-
danskem času (7.30 – 13.00), v torek, 10. 3. 2020 pa do 16.45 – a 
le v enoti Radlje – pisarna pomočnice ravnateljice (ta dan bomo 
tudi odgovarjali na vaša vprašanja v zvezi z vpisom). 
Obrazec najdete na naši spletni strani http://vrtec.osradlje.si/ ali 
osebno v enoti vrtca Radlje ob Dravi (pisarna pomočnice ravnatelja 
za vrtec), v enoti vrtca Vuhred pri strokovni delavki vrtca Duški Lan-
geršek – igralnica 9 in v enoti Remšnik pri strokovni delavki Franji 
Pečonik.

DODATNA POJASNILA: V primeru, da imate v zvezi z vpisom še 
kakšna dodatna vprašanja, lahko pokličete Špelo Rus na tel. števil-
ko: 02 88 79 579 ali po e-pošti: spela.rus@osradlje.si

OŠ Radlje ob Dravi
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