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AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV - 2021 - POTRDITEV DIIP-A »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH
SPOMLADANSKI ROK
CEST JP 846121 G1-HUDEJ-PODRZAVNIKJavno komunalno podjetje Radlje ob Dravi obvešča občane, da se
SNEŽIČ-TUMPL IN JP 846122 HUDEJbo spomladanska akcija odvoza kosovnih odpadkov izvajala po
sledečem razporedu, od 11. do 16.30 ure:
PODRZAVNIK
PONEDELJEK, 29. 3. 2021 - RADLJE OB DRAVI - parkirišče PC Mercator
TOREK, 30. 3. 2021 - VUHRED - zadružni dom
SREDA, 31. 3. 2021
REMŠNIK - igrišče pri OŠ
ČETRTEK, 1. 4. 2021 - VAS - pri trgovini
TOREK, 6. 4. 2021 - ZG. VIŽINGA - staro avtobusno postajališče (na
posredovanem seznamu lokacij, ki ste ga s strani JKP Radlje d.o.o. je
bila navedena napačna lokacija)
SREDA, 7. 4. 2021 - SV. ANTON - igrišče pri Greglu

Dne 22. 2. 2021 je Občinski svet Radlje ob Dravi potrdil dokumenta
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA
LOKALNIH CEST JP 846121 G1-HUDEJ-PODRZAVNIK-SNEŽIČ-TUMPL
IN JP 846122 HUDEJ-PODRZAVNIK. Razlog za sprejem je potreba po
obnovi dotrajane makadamske ceste. Obravnavan odsek ceste je
poškodovan oz. dotrajan. Cesta je makadamska in jo vsaka vremenska
neprilika še dodatno poslabša. Strateški cilji investicijskega projekta
so: izboljšali bivalno okolje občanom, ki uporabljajo občinske ceste;
zagotoviti varno in udobno vožnjo na občinskih cestah. Operativni cilji
investicijskega projekta so: zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja
ceste; ureditev odvodnjavanja; razširitev obstoječe trase in po potrebi
varovanje brežine; asfaltiranje vozišča v skupni dolžini 550 m. Vrednost
investicije je 86.656,00 €. Dela se bodo izvajala v obdobju marecdecember 2021.
Občina Radlje ob Dravi

Na vsaki lokaciji so predvideni trije kontejnerji za kosovne odpadke.
Občane naprošajo, da se držijo navodil in odpadkov ne odlagajo izven
termina akcije!
V akciji odvoza kosovnih odpadkov lahko uporabniki oddajo IZKLJUČNO
kosovne odpadke, med katere NE SODIJO:
•
•
•
•

mešani komunalni odpadki in odpadna embalaža, ter papir in
tekstil
vsi nevarni odpadki ( barve, laki, razredčila, akumulatorji…. )
gradbeni odpadki ( beton, opeka, ploščice, izolacija, okna z
steklom…. )
salonitna kritina - silirna folija in izrabljene gume.

Slika: Trasa ceste: JP 846121 G1-Hudej-Podrzavnik-Snežič-Tumpl in
JP 846122 Hudej-Podrzavnik v dolžini 550 m
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VABLJENI V MUZEJ RADLJE OB DRAVI

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (Koroška cesta 68), je
že od meseca februarja dalje odprt in vas vabi, da ga obiščete od torka
do petka od 9. do 15. ure ter v soboto od 9. do 13. ure. Po predhodni
najavi je možen ogled tudi izven odpiralnega časa.
Priporočamo vam ogled stalne razstave Od umetnosti poklican, ki smo
jo ob lanski 100 obletnici rojstva akademskega slikarja Karla Pečka
dopolnili z novimi likovnimi deli, ki smo jih pridobili iz Koroške galerije
likovnih umetnosti, Ustanove - fundacije akademskega slikarja Karla
Pečka in s strani zasebnikov. Prav tako si lahko še vedno ogledate
občasno razstavo Netopir ni eden, netopirjev je več.
Priporočamo vam tudi ogled ostalih stalnih razstav Gozdarstvo v
sozvočju z naravo, Spominska soba rodbine Pahernik, Ogledni depo
Leitingerjeve zbirke in še posebej za otroke zanimivo razstavo Gremo
rinkico talat, ki prikaže svet otroške igre in domišljije pred sto in več leti
na Pohorju in Kozjaku.

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105
Odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 | Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 | Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911
| Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča; info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40, 040 820 512
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

Po predhodni najavi v našem muzeju (02 62 12 548 ali 041 412 855)
si lahko ogledate še edinstven svet mineralov v Muzeju mineralov
na Remšniku. Poleg raznovrstnih remšniških mineralov je na ogled
tudi občasna razstava Minerali zahodne Slovenije, ki jo je pripravil g.
Zmago Žorž. Prav tako je po predhodni najavi možen obisk Župankove
domačije in ogled razstave Partizanska saniteta na Koroškem.
Ob obisku muzeja Vas prosimo za dosledno upoštevanje navodil za
preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 (nošenje mask,
razkuževanje rok, varnostna razdalja 2 m in ostale ukrepe).
Veselimo se vašega obiska,
Muzej Radlje ob Dravi

ČEBELA BERE MED
Občina Radlje ob Dravi je skupaj s partnerji pri projektu Knjižnico
Radlje ob Dravi in Občino Vuzenica kandidirala na 5. Javnem razpisu
za podukrep 19.3., ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Projekt »ČEBELA BERE MED« je projekt
sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja
Slovenije. Prijavitelj projekta za območje Mislinjske in Dravske
doline je LAS Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD p .p.), katerega
vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec.
Z investicijo se bo uresničeval javni interes na področju kulture,
varovanja okolja in izobraževanja. Cilj je izvedba niza aktivnosti z
namenom informiranja in spodbujanja prebivalstvo k aktivnemu
sodelovanju pri dejavnostih knjižnice in spodbujati razvoj občine
Radlje ob Dravi in občine Vuzenica.
Knjižnica Radlje ob Dravi bo z projektom pridobila novo opremo,
ki zajema nakup novega pohištva, nakup projekcijskega platna,
nakup računalniške opreme za uporabnike, nakup elektronske
lupe in predvajalnikov zvočnih knjig za slabovidne uporabnike.
V preteklih dneh smo naročilo izdelavo lesenega čebelarskega
kotička, pripravlja pa se tudi slikanica Čebela BERE med.
V okviru projekta se bodo izvedli tudi različni programi, kot so
: predavanja, fotografska delavnica, literarni natečaj, kreativne
delavnice, izobraževalne delavnice za otroke, digitalno
opismenjevanje, odprtje kotička Lahko branje, čebelarski kotiček,
promocija.

Slika: Predviden leseni kotiček v knjižnici Radlje ob Dravi

Slika: Karel Pečko, avtoportret, 1954

