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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Študija optimalne ureditve cestno
prometne infrastrukture na območju
Občine Radlje ob Dravi

Prometna varnost je mogoče optimalno zagotoviti z ustrezno cestnoprometno ureditvijo,
vendar tudi sami lahko preventivno veliko storimo in preprečimo najhujše. Dandanes
je na cestah veliko udeležencev, zelo raznolika je tudi sestava prometa. Na naših cestah
poleg osebnih vozil, motorjev, tovornih vozil, avtobusov srečujemo še kolesarje, kolesa z
motorjem in pešce.
Splošni cilji prometne politike na nacionalni ravni sledijo zahtevam EU in so med drugim:
povečanje prometne varnosti in varovanje, učinkovita raba energije in čisto okolje,
povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega prometa, usklajeno delovanje celotnega
transportnega sistema, zagotavljanje ustrezne prometne infrastrukture, in drugi.
Občina je leta 2012 pri Centru za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in
študije Univerze v Mariboru naročila izdelavo Študije optimalne ureditve cestno-prometne
infrastrukture na območju Občine Radlje ob Dravi.
Namen izdelave študije je analizirati obstoječe stanje in na osnovi ugotovitev pri analizi
obstoječega stanja podati realne in izvedljive predloge oz. ukrepe za izboljšanje stanja na
področju dostopnosti do naselij, pretočnosti in prometne varnosti obstoječega cestnega
omrežja, prometnega režima v mestnem jedru in na področju mirujočega prometa.
Namen in cilj naročila izdelave študije je bil predvsem odgovoriti na vprašanja:
• kakšna je danes cestno-prometna infrastruktura na območju občine,
• ali obstoječa cestno-prometna infrastruktura ustreza / zadošča današnjim potrebam,
• identifikacija »današnjih« problemov z obstoječo cestno-prometno infrastrukturo,
• ugotovitev sprememb v »prometnem obnašanju« po odprtju obvoznice,
• analiza realnih in izvedljivih posegov v prihodnosti, ki bodo generirali tudi spremembe /
potrebe v prometu / cestno prometni infrastrukturi,
• predlog potrebnih ukrepov – tako kratkoročnih kot tudi dolgoročnih – ki bi bili potrebni
na nivoju občine v prihodnosti.
Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru,
pod vodstvom Tomaža Tollazzija je pripravil študijo. V izdelavi so še predlagane tehnične
rešitve, ki bomo občanom javno predstavljene. Pripravili se bodo ukrepi po fazah
(kratkoročni in dolgoročni) v variantah. Izvedba ukrepov se bo predvidoma začela v drugi
polovici naslednjega leta.
Občina Radlje ob Dravi

KOLESARSKI VZPON NA
REMŠNIK

Preteklo soboto 8.6.2013 sta Kulturno društvo
Remšnik in Športno društvo Remšnik organizirala 2. tradicionalni kolesarski vzpon iz Vasi
na Remšnik – Brezni vrh. Prvotno je bila prireditev načrtovana za 1.6.2013, vendar je na
ta dan organizatorjem zagodlo vreme. Morda
je tudi zato bila udeležba na drugem vzponu
malo skromnejša kot leto poprej, vendar se je
tega rekreativnega dogodka vseeno udeležilo
57 kolesarjev iz bližnje in daljne okolice.
Kolesarji so startali izpred gostiščaPotnikErjavc na Vasi, nakar jih pot vodila po asfaltni
cesti proti Remšniku.
Zadnji del poti od kmetije Hiter pa so pot
nadaljevali po makadamski poti do turistične
kmetije Landfried na Breznem vrhu, kjer je bil
tudi cilj. Po sami trasi je bilo poskrbljeno za
okrepčilo.
Najboljši so pot prevozili v dobre pol ure,
kakšne pol ure več pa je za pot potreboval zadnji kolesar.
Med udeleženci sta bila tudi župnik Jože Motaln (Kapla, Brezno, Remšnik) in župan Alan
Bukovnik, prvi kot kolesar, župan pa je celotno
pot, ki je merila 12,5 kilometra, z višinsko razliko 500m, pretekel.
Vsi udeleženci so se na cilju okrepčali s toplo
malico, organizator pa je poskrbel tudi za nekaj praktičnih nagrad, katere so izžrebali in razdelili med tekmovalce.
Zato zahvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli
za lepo izvedeno prireditev, še posebej vsem
donatorjem za svoje prispevke in praktične nagrade.
Boris Gašper, KD in ŠRD Remšnik

SV. Anton na
Pohorju praznuje

Krajevna skupnost Sv. Anton na Pohorju vabi
na proslavo v počastitev krajevnega praznika
SV. ANTON NA POHORJU PRAZNUJE in
predstavitev zgoščenke MePZ KTD Sv. Anton
na Pohorju V hribih se dela dan.
Prireditev bo v petek, 14. junija 2013, ob 20.
uri v krajevni dvorani (šola) na Sv. Antonu
na Pohorju.
Vljudno vabljeni!
KS Sv. Anton na Pohorju

3. mednarodno Koroško
klavirsko tekmovanje

VABILO

Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v
četrtek, 20. junija 2013, ob 19. uri na
Odprtje razstave likovnih del Danice
Krautberger. Danica Krautberger se s
slikarstvom ljubiteljsko ukvarja. To je bila
že njena mladostna želja, ki jo je šele v
zadnjih letih uspela uresničiti. Ob slikanju
izjemno uživa. Najraje slika z akrilnimi
barvami. Najljubši motivi so iz narave in
živalskega sveta. Program ob odprtju bo
vodila Urška Potnik. Razstava bo na ogled
do 20. julija 2013.

MARENBERŠKI
MKC RADLJE VABI
PETEK, 14. JUNIJ 2013, OB 20. URI

Filmski večer – Vestern film. Imate radi
elemente vesterna? Oglejmo si skupaj vestern
film in obudimo spomin na stare, dobre
kavbojske filme. Vabljeni!

SREDA, 19. JUNIJ 2013, OB 19. URI

Razgibajmo življenje z učenjem. Delavnice
v okviru tega programa se bodo izvajale v
sodelovanju z MOCIS- om.

PETEK, 21. JUNIJ 2013, OB 20. uri

Filmski večer – Ko zorijo jagode. Glavna
junakinja je Jagoda Kopriva, ki živi v Ljubljani
z mamo, očetom in sestro Marinko. Obiskuje
osmi razred osnovne šole in ima najboljšo
prijateljico Ireno, kateri zaupa vse svoje
skrivnosti. Ena takih skrivnosti je njena velika
ljubezen, fant Dragi. Življenje se ji takrat, ko
spozna Dragija, polepša... Kako pa se zgodba
odvija naprej? Vabljeni k ogledu!

Proti koncu maja so Radeljske ulice preplavili mladi tekmovalci, učitelji
in obiskovalci 3. Mednarodnega Koroškega klavirskega tekmovanja,
ki ga organizira Glasbena šola Radlje ob Dravi. Prišli so iz Avstrije,
Hrvaške, Italije, Srbije in Slovenije: 186 pianistov in 82 učiteljev je
pred mednarodno žirijo predstavilo izjemno visok nivo izvajanega
programa. Vse kaže, da bo tekmovanje postalo tradicionalna,
spoštovanja vredna revija mladih pianistov, ki bo izpolnila svoj
motivacijski in pedagoški cilj.
Po mnenju predsednice žirije, Saše Gerželj Donaldson »piše vsak
glasbenik svojo življenjsko zgodbo … Ni ga enega samega recepta za
uspeh. Obstaja pa pravilo, ki vedno drži: delajte s srcem, bodite iskreni
do sebe! In vedite, da se sleherni dan, ko vadimo ali nastopamo,
ukvarjamo z mojstrovinami, ki jih zgodovina ni in ne bo pokopala.
Koroško klavirsko tekmovanje je poseben primer glasbenega
sodelovanja in izobraževanja. Vsako leto mi je v čast poslušati našo
glasbeno mladino in med odmori prijetno pokramljati z učitelji ali
starši v sproščenem vzdušju. Zato naj živi ter nas povezuje večna
lepota glasbe.«
V dneh sprejemnih izpitov za inštrument, petje ali balet, letnih izpitov
pred izpitnimi komisijami in mnogih nastopov, se pripravljamo na
izvedbo Poletne šole za flavto in komorno igro s Karolino Šantl Zupan
konec junija in na Poletno akademijo za mlade talentes Sašo Gerželj
Donaldson in NikosomZafranasom iz Grčije konec avgusta.Igrali bodo
izjemni mladi glasbeniki. SLAVNOSTNI KONCERT Glasbene šole Radlje ter sodelovanju ŠKTM Radlje ob zaključku šolskega leta in razglasitvi
učenca in učitelja leta, podelitvi diplom in priznanj bo v sredo, 19. junija 2013, ob 16.00 v dvorani Mladinskega kulturnega centra. Za
slovo nam bo zaigral večkrat nagrajen Kvartet saksofonov, Mlajši pihalni orkester (Dejan Kus) in Pihalni orkester Glasbene šole Radlje (Vojko
Trnjek), ki se mu bo pridružil izvrsten glasbenik Mate Brodar. Vabljeni.
Nina Gracej, doma in v tujini nagrajena
sopranistka, pripravlja koncert z baritonistom
Danijelom Gajštom. Njun mentor je Aleš
Marčič, klavirska spremljava Urška Orešič
Šantavec in Sašo Vollmaier. Vabljeni na
ZAKLJUČNI KONCERT v četrtek, 20. junija
2013, ob 19.00. Uživali boste.
mag. Milka Ajtnik, ravnateljica
Glasbena šola Radlje ob Dravi
Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

