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PODPISANA JE DOPOLNITEV DOGOVORA ZA
RAZVOJ KOROŠKE RAZVOJNE REGIJE
V petek, 20. 7. 2018, sta minister Zdravko Počivalšek in predsednik Razvojnega sveta Koroške regije, mag. Alan Bukovnik, podpisala Dopolnitev dogovora za razvoj Koroške razvojne regije v vrednosti 31,3 milijona
evrov. Od teh sredstev bo država prispevala 21,1 milijonov evrov iz EU in
državnih virov.

Pri izvedbi teh projektov bodo sodelovala tri ministrstva – Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za infrastrukturo ter Ministrstvo za okolje in prostor.
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Regija ima namen s temi sredstvi realizirati 22 regijskih projektov (poslovne cone in projekt Podjetno nad izzive, projekti izgradnje kolesarskih povezav, izgradnja sekundarne kanalizacije in projekt za vodooskrbo
območja Mislinjske doline ter projektna dokumentacija za navezovalne
ceste na 3. razvojno os v koroški regiji).
V Občini Radlje ob Dravi smo pridobili nekaj manj kot dva milijona EU
sredstev za naslednje projekte:
1. Poslovna cona "Pušnik ", v okviru katere bomo zgradili novo dostopno cesto v to poslovno cono med podjetjema Sodalis in Avto
Koletnik.
2. Izgradnja kanalizacije na Zg. Vižingi, Samostanski ulici, delu Koroške
ceste, v ulici Pri Skali, v "naselju Krapež" in na delu Št. Janža nad
Radljami proti Župankovi domačiji.
3. Kolesarska steza iz Radelj ob Dravi (od križišča za pokopališče do Sp.
Vižinge do že obstoječe kolesarske steze do Vasi).

Kolesarska steza iz Radelj

Izgradnja kanalizacije.

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA

ŠPORTNO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
in NOGOMETNA ŠOLA NK RADLJE

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, je objavilo javno naročilo Preureditve križišča Koroška cesta pri Lidlu na G1-1 v Radljah ob Dravi.
Predvidena rekonstrukcija križišča predvideva preoblikovanje obstoječega klasičnega križišča v krožišče, zunanji premer krožnega križišča je R
32,0 m, notranji premer krožnega križišča je 12,0 m.

VPISUJE

DEČKE IN DEKLICE od 5. leta starosti v Nogometno šolo NK Radlje, za
sezono 2018/19, vsak torek, sredo in petek, ob 16. uri, na Nogometnem
stadionu v Radljah ob Dravi. Prijavite se lahko trenerjem na treningih ali
telefonsko (041 447 657 – Bojan Kus-vodja NŠ NK Radlje).
Vabljeni!

Rok za oddajo ponudb je 20. 8. 2018.
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Športni pozdrav.

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

VABILO
V počastitev 115. obletnice delovanja Turističnega društva Radlje
vabimo vse občane, da skupaj proslavimo to častitljivo obdobje. Na
prireditvi NAŠIH 115 LET se dobimo
v petek, 10. avgusta, ob 17. uri v Dvorcu Radlje.
Predstavili vam bomo zanimiv in domiseln program, zato ne oklevajte in pridite. Smo družba prijetnih ljudi, med katere sodite tudi vi.
Kontakt za vpis v članstvo: 040 696 918 in 041 364 474.
Veselimo se vaše prisotnosti.
Turistično društvo Radlje

LETOVANJE OTROK
Občina Radlje ob Dravi je tudi v letu 2018 namenila posebna proračunska sredstva za letovanje otrok v znesku 4.159,22 evrov.
Otroci se bodo na 10-dnevno letovanje v Mladinskem počitniškem
domu Frankopan v Punatu, na otoku Krku, odpravili 11. 8. 2018.
Veseli smo, da bomo lahko 26 otrokom omogočili nepozabno izkušnjo
in brezskrbne
počitniške dni, preživete z vrstniki na morju.
Kot otrokom prijazno Unicefovo mesto in mladim prijazna občina upamo, da se bo letovanja vsako leto udeležilo več otrok ter da se bodo
letovanja v Punatu odvijala v duhu kolonij, ki smo jih nekoč poznali.

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI
3. 8. 2018 – 16. 8. 2018
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek,
3. 8. 2018

8.00
17.00
21.00

Varstvo otrok
Družabne igre po izbiri
Križanje mnenj

Sobota,
4. 8. 2018

17.00
20.00

Ustvarjalna delavnica: kreativna
poslikava majic
Kuhamo z mladimi

Nedelja,
5. 8. 2018

16.00
17.00

Družabni popoldan
Pletenje preživetvenih zapestnic

Ponedeljek,
6. 8. 2018

8.00
17.00

Varstvo otrok
Družabni popoldan

Torek,
7. 8. 2018

8.00

Varstvo otrok

Sreda,
8. 8. 2018

8.00
09.00
17.00

Varstvo otrok
Kuharska delavnica
Ustvarjalna delavnica

Četrtek,
9. 8. 2018

8.00
10.00
17.00

Varstvo otrok
Urice za sproščanje z društvom ŠENT
Ustvarjalna delavnica

Petek,
10. 8. 2018

8.00
17.00
21.00

Varstvo otrok
Športni petek: disk golf
Križanje mnenj

Sobota,
11. 8. 2018

17.00
19.00
20.00

Bodimo kreativni: preobrazba japonk
Mešanje brezalkoholnih koktajlov
Kuhamo z mladimi

Nedelja,
12. 8. 2018

16.00
17.00

Družabni popoldan
Naredimo lastno igro: twister

Ponedeljek,
13. 8. 2018

8.00
17.00

Varstvo otrok
Družabni popoldan

Torek,
14. 8. 2018

8.00

Varstvo otrok

Sreda,
15. 8. 2018

17.00

Družabni popoldan

Četrtek,
16. 8. 2018

8.00
10.00
17.00

Varstvo otrok
Urice za sproščanje z društvom ŠENT
Ustvarjalna delavnica
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PRIKAZOVALNIK HITROSTI “VI VOZITE”
Javna agencija RS za varnost prometa je v mesecu juniju 2018 v sklopu
projekta Skupaj za večjo varnost – Namestitev prikazovalnikov hitrosti
“Vi vozite” 2018 objavila razpis, na katerem so se lokalne skupnosti potegovale za 10-mesečni brezplačni najem prikazovalnikov hitrosti.
Občina Radlje ob Dravi se je na omenjeni razpis prijavila in bila uspešna.
Postavitev prikazovalnika hitrosti »Vi vozite« bo v neposredni bližini
Glasbene šole Radlje ob Dravi na način, da prikazuje izmerjeno hitrost
voznikom, ki vozijo iz smeri zahoda, torej po Koroški cesti v smeri centra
Radelj ob Dravi, mimo glasbene šole.
Na tem območju smo prikazovalnik hitrosti že imeli nameščen in se je
izkazal kot pozitivna rešitev k večji varnosti otrok na poti v in iz šole.
Prepričani smo, da se bo s pridobitvijo prikazovalnika hitrosti varnost otrok in udeležencev v prometu na poti k glasbeni šoli, še povečala.
Občina Radlje ob Dravi

