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OBNOVA IN VZDRŽEVANJE JAVNE
NADALJEVANJE IZGRADNJE VODOVODA
RAZSVETLJAVE V OBČINI RADLJE OB DRAVI Spoštovani!
Občina Radlje ob Dravi je 25. novembra 2016 v Uradnem listu RS, št.
74/2016, objavila javni razpis za izbiro partnerja (koncesionarja) za
izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne
razsvetljave za daljše časovno obdobje v občini Radlje ob Dravi.
Konec avgusta 2017 smo podpisali koncesijsko pogodbo s podjetjem
Petrol d.d., ki je v mesecu novembru 2017 pričelo z deli.
Cilj projekta je zamenjava dotrajanih in okoljsko neustreznih svetilk javne
razsvetljave, ki niso v skladu z zakonodajo, zamenjava neustreznih konzol
za nekatere svetilke in zamenjava nekaterih dotrajanih oz. neustreznih
drogov. Energetska prenova javne razsvetljave obsega 432 svetilk.

Obveščamo vas, da bomo v ponedeljek, 29. januarja 2018, nadaljevali z
izgradnjo vodovoda v skladu s projektno dokumentacijo Radlje center in
pridobljenim gradbenim dovoljenjem.
Izvajalec bo z izgradnjo pričel od križišča proti Županku do križišča
za Pohorsko cesto (Pekarna Radlje). Izvajanje bo potekalo občasno s
popolno zaporo ceste, pretežno pa s polovično zaporo. Izvajalec se bo
potrudil, da bo po vsakodnevnem končanju del omogočil dostop do
objektov. Po končanem delu na tem odseku se bo izgradnja vodovoda
nadaljevala skozi center vse do križišča za Mejni prehod Radelj.
Za strpnost in potrpežljivost se vam iskreno zahvaljujemo.
Občina Radlje ob Dravi

Po prenovi javne razsvetljave bo priključna moč vseh svetilk 32.225 W.
Pri 6.148 prebivalcih občine Radlje ob Dravi bo znašala letna poraba
električne energije na prebivalca 24,31 kWh. Zakonsko predpisana
maksimalna vrednost je 44,5 kWh. Rok za izvedbo del je konec februarja
2018.
Občina Radlje ob Dravi

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI

26. 1. – 1. 2. 2018
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek,
26. 1. 2018

16.00
20.00

Družabni popoldan z igranjem kart
Križanje mnenj

16.00
20.00

Uvodni sestanek za tečaj slovenskega
jezika za priseljence
Kuhajmo z mladimi

Nedelja,
28. 1. 2018

16.00

Družabni vikend

Ponedeljek,
29. 1. 2018

09.00
17.00

Angleške pogovorne urice
Ustvarjalna srečanja: nadaljevanje
izdelovanje svečnikov

Torek,
30. 1. 2018

19.00

Orientalski ples

09.00

Kuharska delavnica: Piščanec bamboo
s kuskusom in ananasom
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja
v krvi

Sobota,
27. 1. 2018

Sreda,
31. 1. 2018

09.30
09.00

Četrtek,
1. 2. 2018

10.00

Vseživljenjsko učenje: prva pomoč pri
uporabi računalniških zagat
Urice za sproščanje v sodelovanju z
društvom ŠENT

11. 2017
z »bistre
glavice«

ob 10.00 in ob 18.00,
turnir v namiznem tenisu
četrtek, 2. 11. 2017
ob 10.00, ustvarjalna
delavnica in pohod
ob 18.00, turnir wii

sobota, 4. 11. 2017
ob 18.00, kostanjev piknik

5. 11. 2017

mski popoldan

TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA
ZA PRISELJENCE
V soboto, 27. januarja, ob 16. uri bo v prostorih MMKC-ja UVODNI
SESTANEK ZA TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA PRISELJENCE, s katerim
bomo predvidoma začeli v mesecu februarju. Tečaj bo brezplačen.
Vljudno vabljeni

RAZLIČNOST NAS BOGATI
Si predstavljate svet, kjer bi obstajal le en jezik, le ena rasa, le ena vera?
Še sreča, da imamo mnogo različnih kultur, ki bogatijo naš vsakdan.
Ljudje nismo enaki, vsak izmed nas ima kakšno posebno potrebo in prav
o tem smo se 4. januarja prepričali na predavanju Jamesa Tomažina, ki je
skupaj s študentko fizioterapije in prostovoljko (specialno pedagoginjo) v
mesecu januarju pričel z izvajanjem kreativnih uric za otroke s posebnimi
potrebami. V okviru teh delavnic otroci, skupaj s starši, prek igre krepijo
tako motorični razvoj kot tudi družinske vezi.
O pomenu družine pri razvoju otroka z aspergerjevim sindromom
smo veliko izvedeli 11. januarja, ko je svojo osebno zgodbo z nami
delila Mojca Mihelčič, mama, ki je svoje izkušnje strnila v knjigi Planet
Asperger: Kažipot za starše otrok z motnjo avtističnega spektra.
Ker se dobro zavedamo pomembnosti človeške raznolikosti in
sprejemanja le-te, se bomo tudi v prihodnje trudili, da bi z našimi
dogodki dvignili raven kulture posameznikov, ki jo določa predvsem
odnos do najšibkejših.
Dogaja se! Center aktivnosti Koroške

NA VASI ZNOVA POLEPŠAL
DRUŽINAM DECEMBRSKI ČAS
December je čas druženja, čas ko pozabimo na skrbi, se veselimo,
smejimo …
Pred štirimi leti se je g. Dragan Invanović odločil, da bo polepšal praznike
otrokom, ki prihajajo iz družin z manj priložnostmi.
Zanje je vsako leto pripravil bogato božično večerjo.
Letošnje leto pa so ob okusnih dobrotah uživali tudi starši, ki so vključeni
v socialnovarstveni program Krepitev družin.
Program izvajamo že tri leta v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom
Dogaja se! in Javnim zavodom ŠKTM.
Bilo je nepozabno in hvala še enkrat g. Draganu za njegovo velikodušnost
in dobroto.
CSD RADLJE OB DRAVI

OBISK STAREJŠIH V DOMOVIH
Župan mag. Alan Bukovnik že več let v času božično-novoletnih praznikov
obiskuje občanke in občane naše občine, ki prebivajo v domovih za
starejše po Koroškem. Ob obisku starejših, ki je bil ob koncu leta 2017,bso
se mu pridružili Anton Vodušek (predsednik Društva upokojencev
Radlje), Silva Kovačič (predsednica OO društva invalidov Radlje),
Dominika Karlatec (predsednica KS Radlje ob Dravi) ter predstavnice
Rdečega križa in Župnijske karitas.
Ustavili so se v Črnečah in Radljah ob Dravi, kjer so jih pozdravili s
skromnimi pozornostmi, nato pa so skupaj preživeli prijetno popoldne.
Ob koncu so si zaželeli vse dobro v letu, ki je pred nami.
Občina Radlje ob Dravi

