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»INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK
(REPIČ-POŽEK)«

SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SLIKE V
OBČINI

Začela so se dela na projektu »INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST–
POŽEK (REPIČ–POŽEK)«. Gre za investicijsko vzdrževalna dela
na javni poti, kjer se bo uredilo 2.200 m ceste. Cestišče nujno
potrebuje investicijsko vzdrževanje, saj je odsek poškodovan
oziroma dotrajan. Cesta je v makadamski izvedbi in jo vsaka
vremenska nevšečnost še dodatno poslabša.
Na odseku omenjene ceste se bo uredilo odvodnjavanje z izvedbo
odvodnih jarkov, muld in prepustov. Na kritičnih mestih se bo
izvedla razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine.
Izvedel se bo gramozni ustroj ceste in zaključna asfaltna plast iz
ustrezne asfaltne zmesi. Postavila se bo še potrebna prometna
signalizacija.

V zadnjem času smo priča resnemu povečanju števila okužb s
COVID-19 po celotni državi, predvsem na Koroškem in tudi v naši
občini.

Operacija se bo sofinancirala iz deleža sredstev, ki jih občine
prejmejo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin (Ur.
l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO, 71/17 in 21/18 –
popr. ; v nadaljevanju ZFO).

vzdrževanje primerne medsebojne razdalje,

Stroški
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela: 197.528,92
Gradbeni nadzor: 3.904,00
varnostni načrt in koordinacija na gradbišču: 610,00
Skupna vrednost investicije znaša: 202.042,92
Hvala vsem lastnikom zemljišč, ki so v celoti neodplačno prenesli
zemljišča v last občine Radlje ob Dravi in s tem omogočili boljšo
kakovost življenja vsem občankam in občanom v tem delu naše
občine.
Občina Radlje ob Dravi

S prošnjo apeliramo na vas, da lahko s štirimi enostavnimi ukrepi
učinkovito zaščitimo drug drugega in razbremenimo slovenske
epidemiologe in sicer:
umivanje oz. razkuževanje rok,
nošenje mask,

uporaba aplikacije #OstaniZdrav.
Poudariti želimo, da smo za ustavitev širjenja epidemije
odgovorni vsi, zato pozivamo vse občanke in občane, da
ravnamo odgovorno in v skladu z navodili NIJZ. Verjamemo, da z
upoštevanjem ukrepov vplivamo na hitrejšo zajezitev virusa in se
tako čim hitreje vrnemo v normalne tirnice našega življenja.
Občina Radlje ob Dravi

MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA
Podelitev priznanj v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna, v kateri
je Občina Radlje ob Dravi uspešno kandidirala, je Turistična zveza
Slovenije zaradi epidemioloških razmer odpovedala. Pripravili so
oddajo Moja dežela – lepa in gostoljubna 2020, v kateri predstavijo
kotičke našega kraja in končne rezultate, za katere ne dvomimo, da
jih že nestrpno čakamo.
Vljudno vabljeni k ogledu oddaje Moja dežela – lepa in gostoljubna
2020, in sicer v soboto, 17. oktobra, ob 18. uri na Planet TV.
Občina Radlje ob Dravi

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

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
2020
Spoštovani!
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d. o. o., obvešča, da se
bo začela akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.
Potekala bo v sodelovanju s pooblaščenim zbiralcem za nevarne
odpadke – EKOSAN, d. o. o., po naslednjem razporedu:
Ponedeljek, 19. 10. 2020
ODJEMNA MESTA

ČAS

Remšnik – igrišče pri OŠ
Vas – plato avtobusno postajališče
Radlje – Partizanska ulica
Radlje – parkirišče PC Mercator

9.45–10.30
10.45–11.30
15.30–16.15
16.30–17.15

Ponosne smo na to, da smo že dvakrat imele priložnost nastopiti
na sklepnem koncertu Sozvočenj na odru Slovenske filharmonije
v Ljubljani. Danes s ponosom objavljamo novico, da je Aglaja
dosegla in doživela že veličastnih 10 let svojega delovanja. Takšen
jubilej se seveda spodobi proslaviti in ga tudi bomo, ko se bodo
epidemiološke razmere v Sloveniji polegle in umirile. Pripravljamo
nepozaben spektakel v sodelovanju z Big Bandom Radlje. Ob tej
priložnosti pa bo izšla tudi prva samostojna zgoščenka.
V desetih letih nam je najpomembnejše to, da so se med nami spletle
posebne prijateljske vezi, ki nam vaje in druženja še olepšajo.
Zahvaljujemo se vsem, ki nas spremljate in spodbujate. Upamo, da
se čim prej vidimo na našem koncertu.
Dekliški pevski zbor Aglaja

Sreda, 21. 10. 2020
Zg. Vižinga – staro avtobusno postajališče
Vuhred – plato pri Zadružnem domu

10.00–10.45
11.00–11.45

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je za občane brezplačna!
Vse občane v omenjenih občinah naprošamo, da se aktivno
vključijo v akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Ti odpadki so
ljudem in okolju zelo nevarni, so težko razgradljivi in povzročajo
človeku in naravi ogromno škodo, zato jim posvetimo večjo
pozornost in jih oddajmo pooblaščenim zbiralcem v okviru akcije
zbiranja nevarnih odpadkov.
Kaj spada med nevarne odpadke?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

akumulatorji, baterije (avtomobilski in drugi akumulatorji,
baterijski vložki)
kozmetika (čistila za lake, kozmetične barve in ličila)
barve in laki (barve, laki, lepila, topila, razredčila – do 15 kg
na gospodinjstvo)
odpadne kemikalije iz gospodinjstev … (z ostanki onesnaženi
čopiči, embalaža, krpe …)
motorna olja in maziva (maks. 20 l na gospodinjstvo)
pesticidi (insekticidi, ostanki škropiv, zaščitna sredstva za
rastline)
zdravila (kreme, tablete in drugo)

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI
16. 10. 2020–22. 10. 2020
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek, 16. 10. 2020

10.00

Gibam se (vaje z Anžetom) pred MKC. V primeru
slabega vremena vaje odpadejo slabega vremena
vaje odpadejo

po 16. uri

Družabne aktivnosti

po 20. uri

Križanje mnenj

10.00

Čustva in zakaj zaradi njih zbolimo? – v Knjižnici
Radlje ob Dravi – BREZPLAČNO – potrebne so
predhodne prijave

po 15. uri

Družabni vikend

po 18. uri

Kuhamo z mladimi

po 15. uri

Družabni vikend
Tečaj slovenščine

OPOMBA: akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena
izključno samo gospodinjstvom!!

AGLAJA 10 LET
Oktobra 2010 … Dvajset deklet z mlado in energično zborovodkinjo
Kerstin na čelu se je združilo v želji po prepevanju in sklepanju novih
prijateljstev. Pravijo, da čas leti, ko se imamo lepo … Prva fotografija
prikazuje zasedbo Dekliškega pevskega zbora Aglaja, ki je prvih
nekaj let delovala pod imenom Dekliški pevski zbor Radlje ob Dravi.
Ko je Kerstin Pori (takrat še Kerstin Vuga, študentka glasbene
pedagogike) združila punce in ustanovila zbor, je bil za nas velik
ponos in dosežek že kratek nastop ali koncert v domačih Radljah,
kaj šele kakšno gostovanje po drugih slovenskih krajih. Veliko nam
je pomenilo, kadar smo se lahko predstavile na pevski reviji ali ko
smo izvedle božični koncert. Uživale smo v prepevanju zabavnih in
ljudskih pesmi. Vse to nam še vedno veliko pomeni. Vsako leto smo
v naš mozaik ambicij in dosežkov dodale še kakšen košček. Danes
se lahko pohvalimo z zmago na tematskih tekmovanjih Sozvočenja
(2014, 2018), na regijskih tekmovanjih Od Celja do Koroške: z zlatim
priznanjem z odliko (2015) in zlatima priznanjema (2017 in 2019),
z zlatim priznanjem na mednarodnem tekmovanju Praga Cantat
2015, s srebrnim priznanjem na državnem tekmovanju Naša pesem
2016, s srebrnima priznanjema na mednarodnem tekmovanju
Rimini International Choral Competition 2017 in z udeležbo na
mednarodnem festivalu Istra Music Festival 2019 v Poreču.

Sobota, 17. 10. 2020

Nedelja, 18. 10. 2020

16.00
Ponedeljek, 19. 10.
2020

9.00
10.00
po 16. uri
20.30

Torek, 20. 10. 2020

10.00
10.00
16.00
16.00
po 16. uri

Angleške pogovorne urice
Začetni tečaj nemščine
Družabne aktivnosti
Razgibajmo možgane – kviz
Rekreacija za mlade v Športni hiši
Zeliščarstvo
Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi
Nadaljevalni tečaj nemščine
Gibam se(vaje z Anžetom) pred MKC. V primeru
slabega vremena vaje odpadejo
Nadaljevalni tečaj nemščine
Družabne aktivnosti

Sreda, 21. 10. 2020

9.00
po 16. uri

Kuharska delavnica
Družabne aktivnosti
Ustvarjalna delavnica

Četrtek, 22. 10.
2020

9.00
po 16.uri

Pomoč pri uporabi računalnika in telefona
Družabne aktivnosti

