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Odprtje urbanega
kolesarskega parka,
ulične vadbe in steze
za tek

Vabljeni na odprtje urbanega kolesarskega
parka, ulične vadbe in steze za tek, ki bo v
petek, 25. julija 2014, ob 18. uri pri Stadionu
Radlje.
Občina Radlje ob Dravi je v letu 2012 pričela
aktivnosti na projektu Urbani kolesarski park.
V parku pri Stadionu Radlje smo predvideli tri
različne težavnostne stopnje, in sicer začetno,
srednje zahtevno in zelo zahtevno stopnjo, ki so
med seboj ločene v linijah, hkrati pa omogočajo
enostavno prehajanje z ene na drugo linijo
ter hitro in varno nadgrajevanje kolesarskih
spretnosti.
S tem bomo dosegli, da bo poligon služil
svojemu namenu in vadba na njem ne bo
motila drugih segmentov družbe, obenem
pa je možna predvidena lokacija blizu ostalih
športnih objektov in šolskega igrišča. To je
koristno zaradi večje obiskanosti in bližine
ter zaradi lažjega nadzora v primeru mlajših
uporabnikov.
Na odprtju nam bodo kolesarji in Koroški
atletski klub prikazali športne aktivnosti v
parku.
Vabljeni vsi športni navdušenci, da se nam
pridružite.

Označbe Kolesarji na vozišču

V Sloveniji je v skladu z Zakonom o cestah kolesarjem dovoljeno, da smejo voziti skupaj
z ostalimi udeleženci v prometu po vseh cestah, razen po cestah, kjer je to s predpisano
prometno signalizacijo izrecno prepovedano, ter po avtocestah in hitrih cestah.
Glede na Zakon o pravilih cestnega prometa smejo vozniki koles v teh primerih voziti drug
za drugim po desni strani smernega vozišča v smeri vožnje. Kljub zgoraj navedenemu
dejstvu želimo kolesarjem v čim večji meri zagotoviti uporabne, primerne, samostojne
in varne kolesarske površine, še posebej za dnevna potovanja znotraj naselij, kot tudi
površine za daljinski kolesarski promet in potovalno-turistično ter športno-rekreacijsko
kolesarjenje.
V okviru zakonskih rešitev imamo v Sloveniji več možnosti za označbo osnovnih vrst
kolesarskih površin, in sicer:
• Kolesarski pas,
• Kolesarska steza,
• Kolesarska pot,
• Kolesarji na vozišču skupaj z motornim prometom.
Za kvalitetno presojo in odločitev glede izbire primerne kolesarske površine je
predhodno potrebno opraviti prometno študijo ali analizo obstoječih prometnih
razmer in prometnih napovedi na širšem območju. Ti podatki so za nadaljnje odločitve
ključnega pomena. Vodilo pri izbiri kolesarske površine pa so seveda tudi prostorske
možnosti, pri čemer se odločamo za varne, vendar finančno racionalne, rešitve.
V Občini Radlje ob Dravi smo se odločili, da na lokalni cesti označimo Kolesarji na
vozišču, in sicer od križišča za naselje Radlje ob Dravi, skozi trg in vse do križišča za
mejni prehod Prelaz Radelj.
Mešani promet kolesarskega in motoriziranega prometa na skupnem vozišču je ena
izmed najbolj pogosto uporabljenih načrtovanj prometne infrastrukture v urbanih
okoljih. Tak promet je predvsem učinkovit na cestah z manjšo količino prometa
ali področjih umirjenega prometa, kjer sta hitrost in količina motornega prometa
nadzorovana.

Občina Radlje ob Dravi

Aktivnosti na projektu
»ODVODNJAVANJE in čiščenje
odpadnih voda v porečju reke
Drave – Zg. Drava«

UNICEFOV
NABIRALNIK

Tudi otroci imajo
svoj glas

Občina Radlje ob Dravi bo v sklopu
projekta Otrokom prijazno Unicefovo
mesto 23. 7. 2014 postavila UNICEFOVE
NABIRALNIKE.
Lokacije nabiralnikov so:
• Mladinski kulturni center (MKC - kletni
prostori hotela), Mariborska cesta 8,
Radlje ob Dravi;
• Zdravstveni dom Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 37, Radlje ob Dravi in
• Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška cesta
61 a, Radlje ob Dravi.
Z UNICEFOVIM NABIRALNIKOM odpiramo
še en način aktivnega sodelovanja otrok.
Otroci na listke napišite svoj predlog,
pohvalo, pritožbo, idejo, željo in ga
oddajte v katerikoli postavljen Unicefov
nabiralnik. Predloge bomo zbirali in skupaj
z odgovori intervalno objavljali na spletni
strani Občine Radlje ob Dravi. Veselimo se
sodelovanja z vami.
Več o projektu Otrokom prijazna Unicefova
mesta v slovenskem prostoru si lahko
preberete tudi na povezavi: http://www.
unicef.si/projekti-v-sloveniji/otrokomprijazna-unicef-ova-mesta.
Naši nabiralniki so za vas, otroci, posebej
označeni z logotipi Otrokom prijazna
Unicefova mesta:

Izvedba nizko napetostni priključkov črpališč ČRP 9
(Vas)

Naše društvo se vsako leto udeleži
tekmovanja nacionalnih jedi, ki se
organizirajo v različnih krajih po
Sloveniji. Letos smo se konec junija
udeležile Krompir festa, ki je potekal v
parku ob baročnem dvorcu Dornava,
posvečen pa je bil predvsem praženemu
krompirju. Krompir je bil zelo različno
pripravljen, tako po okusu kot po
izgledu. Naša ekipa se je opremila s
kapami, ki so predstavljale koloradskega
hrošča, in s tem požela veliko pozornosti.
Sodelovalo je 33 ekip iz vse Slovenije.
Organizator prireditve je bilo Etnografsko
društvo cigani Dornava. Na prireditvi je
bila prikazana tudi etnografska razstava
ciganstva, zeliščarstva, vedeževalstva,
hrana po ciganski šegi itd. Ogledale smo
si tudi baročni dvorec Dornava.
Organizatorji Krompir festa Dornava,
kot tudi naše društvo, smo si zaželeli
tudi srečanja v Radljah in upamo, da se
bo to uresničilo.
Društvo kmetic KO Radlje

Zb 3 - Vuhred

Izvedba kanala D+V (Sp. Vižinga)

VABILO

Župnija
Remšnik,
podružna
cerkev sv.
Pankracija prisrčno vabi na blagoslovitev
obnovljenih del in obnove orgel, ki bo na
Aleševo nedeljo, 20. julija 2014, ob 10. uri pri
Sv. Pankraciju.
Po sv. maši bo avstrijsko-štajersko-slovensko
srečanje, za prijetno glasbo pa bo poskrbel
gospod M. Valenti in njegov EU VAŠKI ORKESTER.

TEKMOVANJE PRAŽENJE KROMPIRJA

Izvedba kanala K1 (ob obvoznici)

Vabilo

Turistično društvo Radlje vabi vse svoje
člane in vse krajane Radelj z okolico na
prireditev NAŠA PRETEKLOST, SKRITA V
PODOBAH NAŠEGA KRAJA, ki bo v našem
RADELJSKEM DVORCU v soboto, 19.
julija, ob 18. uri.
Turistično društvo Radlje s svojimi
člani se čuti ponosno, da smo lahko
nosilci zaključne prireditve po zaključku
pomembnega projekta označitve naših
kulturno-zgodovinskih spomenikov v
našem kraju in njegovi okolici, ki smo ga
izvedli skupaj z našo občino, Koroškim
pokrajinskim muzejem in Zavodom za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor.
Res prisrčno vabljeni vsi, ki skupaj čutimo
pomembnost ohranjanja biserov naše
preteklosti, saj se tako ohranjajo tudi za
naše zanamce.

Predsednica TD Radlje: Antonija Račnik

Vljudno vabljeni!
Čistilna naprava – merilno mesto

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

