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OBISK GROBOV
Ob prihajajočem dnevu v spomin na mrtve naprošamo vse
občanke in občane, da spomin na umrle svojce obeležite na
ustrezen in varen način.
Zavedamo se, da je prvi november za marsikoga pomemben
dan, ko obiščemo grobove svojih ljubljenih oseb. Če je možno,
obiskujete pokopališča individualno, upoštevajte medsebojno
razdaljo in uporabljajte zaščitna sredstva.
Proslave v spomin na vse padle žrtve vojne v danih razmerah ne
bo. Župan bo v petek, 30. oktobra, v ta namen položil cvetlične
aranžmaje na vse grobove, ki so v skladu s sklepom Občinskega
sveta Občine Radlje ob Dravi opredeljeni kot zgodovinski
spomenik.
Ostanite zdravi.
Občina Radlje ob Dravi

SPOŠTOVANI ČLANI IN OBISKOVALCI
KNJIŽNICE!
Knjižnica Radlje ob Dravi je v skladu z ukrepi za preprečevanje
širjenja okužbe s koronavirusom od ponedeljka, 26. oktobra,
zaprta. Zaprte so vse enote knjižnice.
Članom zagotavljamo prevzem vnaprej naročenega nujnega
gradiva na prevzemnih mestih posameznih enot v okviru
objavljenih terminov in priporočamo uporabo elektronsko
dostopnih gradiv: e-knjige na portalu BIBLOS in časopisi ter revije
na portalu PressReader.
PREVZEMNO MESTO za naročeno gradivo v knjižnici Radlje je PRED
VHODOM V KNJIŽNICO, kjer ga je možno prevzeti ob predhodnem
dogovoru s knjižničarko:
ponedeljek: 13:00 - 17:00
sreda:
13:00 - 17:00
petek:
11:00 - 15:00

OBVESTILO
Na podlagi ukrepov Vlade RS in epidemiološke slike v državi vas
obveščamo, da se do nadaljnjega ne bodo izvajali prevozi za
starejše občane, prav tako ne bo obratovala občinska blagajna.
Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.
Občina Radlje ob Dravi

PODALJŠANJE ZAPORE ZA PREHOD PREKO
HIDROELEKTRARNE VUHRED
S strani podjetja DEM smo bili obveščeni, da zaradi preteklih
neugodnih vremenskih razmer, rekonstrukcija žerjavne proge in
krovne konstrukcije mostu preko jezovne pregrade HE Vuhred še
ni končana, zato se zaprtje mostu podaljšuje do 30. novembra
2020.
Občina Radlje ob Dravi

SPOŠTOVANI,
obveščamo vas, da bo do vključno 10.12.2020 za potrebe izvajanja
del v okviru projekta vodooskrbe na relaciji Vas – Kozjekov most
začasna delna zapora in po potrebi v dopoldanskem času med 8.
in 14. uro občasna popolna zapora lokalne ceste LC 347081 Vas –
Remšnik.
V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila urejen po lokalni
cesti LC 347091 Sp. Vižinga – Dajčman – Bajs.
Hvala za razumevanje.
Občina Radlje ob Dravi

Za informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 9. in
15. uro po telefonu: 02 888 0403, 02 888 0404 in 065 552 575 ali po
e-pošti: knjiznicardl@r-dr.sik.si.
Ostanite zdravi in nasvidenje v knjižnici!

OBNOVA SOKOLSKEGA DOMA
Obnova Sokolskega doma v Radljah ob Dravi in nove vsebine
Varstveno delovnega centra počasi prehaja v zadnjo tretjino
izvedbe projekta.
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.

GRADBENA DELA NA PROJEKTIH
Pospešeno se izvajajo dela na projektu Vodooskrba. Zaključna
dela potekajo na Vodohranih Zg. Vižinga, Vuhred, črpališča Št.
Janž, na Vasi. Zaključena so asfalterska dela na Zg. Vižingi (proti
Falantu), Lackova, del Maistrove ulice. Glede na terminski plan
asfaltiranj, ki ga je predložil izvajalec naj bi se dela zaključila na
Maistrovi ulici v drugi polovici novembra. Prav tako naj bi se dela v
drugi polovici novembra zaključila tudi iz Vasi preko Kojzekovega
mosta do Repiča.
Občina Radlje ob Dravi

OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNIH
STORITEV ZA ČAS TRAJANJA PREPOVEDI
OPRAVLJANJA POSLOVNE DEJAVNOSTI
Javno komunalno podjetje je na spletni stani
https://www.jkp-radlje.si/aktualno/poziv-poslovnimsubjektom-ki-jim-je-zacasno-prepovedano-opravljanjedejavnosti?fbclid=IwAR11-XM4mDCaVMaIxdrX4YrLTyDKN_eRI_
QD5xnxEMcZXhAUnEu3V6H20Ck
objavilo Poziv poslovnim subjektom, ki jim je začasno prepovedano
opravljanje dejavnosti.
V kolikor Vam je bilo na osnovi zakonsko predpisanih omejitev
opravljanja dejavnosti po Odloku o spremembah in dopolnitvah
Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, UL RS, št. 143/2020 z dne
15.10.2020 (na povezavi https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/
Ur/u2020143.pdf, upoštevajoč vse nadaljnje omejitve zaradi
razglašene epidemije), prepovedano opravljanje dejavnosti in v tem
obdobju ne boste izvajali aktivnosti, vezanih na naše storitve javne
službe, ste upravičeni do oprostitve plačila komunalnih storitev za
čas trajanja prepovedi opravljanja poslovne dejavnosti.
Za morebitna vprašanja ali dodatne informacije so na voljo na številki
887 11 05 ali preko elektronske pošte info@jkp-radlje.si
Občina Radlje ob Dravi

SPOŠTOVANI,
obveščamo Vas, da se zaradi preprečevanja širjenja okužb virusa
SARS-CoV-2 od torka, 27. 10. 2020, do nadaljnjega, zapre MKC
Radlje ob Dravi za vse obiskovalce.
Hkrati se načrtovane aktivnosti na projektu VGC Dogaja se! Center
aktivnosti Koroške do nadaljnjega izvajajo v digitalni obliki na
daljavo.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.
JZ ŠKTM

