Ureditev avtobusnih postajališč

DRUGE PRIDOBITVE

V sklopu celostnega izgleda in prenove
avtobusnih postajališč v občini Ravne so
bile postavljene 3 nove avtobusne postaje
– 2 na Brdinjah in 1 v Kotljah pri Košeljniku v skupni vrednosti 15.000 evrov.

Podjetje Slovenske železnice je poskrbelo za obnovo
železniškega postajališča Ravne na Koroškem.

Avtobusni postajališči na Brdinjah in v Kotljah

Železniško postajališče Ravne

Direkcija RS za vode (DRSV) izvaja projekt
Zagotovitev poplavne varnosti porečja
Drave – območje Meže z Mislinjo, s katerim
si prizadeva za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva
poplav. Ukrepi za varstvo pred poplavami bodo na poplavno ogroženih področjih
zagotovili vsaj 100-letno poplavno varnost,
izvedene aktivnosti pa bodo pomembno
vplivale na zmanjšanje poplavne ogroženosti območja in izboljšale kakovost bivanja naših prebivalcev.
Na Ravnah se izvaja projekt ureditve reke
Meže v območju bivše železarne Ravne.

Rekonstrukcija pešpoti in ureditev
razsvetljave ter ograje na relaciji nekdanji SDK–cerkev Svetega Egidija v vrednosti 66.000,00 evrov.

Energetski most in ukrep Ravne II

Pešpot do cerkve sv. Egidija

V letošnjem letu je bila zaključena sanacija plazu na
pokopališču Barbara, kjer se je uredilo odvodnjavanje
zalednih površinskih in globinskih vod nad pokopališčem in rekonstruirala dovozna cesta, z vsemi podpornimi
konstrukcijami – tako se je na pokopališče uredila varna
in dovolj široka cesta za srečevanje vozil in varno hojo
pešcev. Investicijo je izvedla Občina Prevalje v okviru
Programa odprave posledic naravnih nesreč, ki jih financira država. Občini sta financirali delež neupravičenih stroškov (DDV, PZI dokumentacijo, nadzor ...) v sorazmerju z
lastniškima deležema na pokopališču. Skupna vrednost
investicije je znašala 711.500 evrov, delež Občine Ravne
na Koroškem pa 106.200 evrov. Poleg tega sta občini s
skupnimi močmi uredili tudi parkirišče na južnem delu
pokopališča, javno razsvetljavo, tlakovano pešpot do
cerkve, dovozno cesto do bodočega parkirišča na severni
strani pokopališča in platoja, kjer stojijo kontejnerji za
pokopališke odpadke, in postavili varnostne ograje. Tudi
te investicije v skupni vrednosti 137.000 evrov je izvedla
Občina Prevalje, delež Občine Ravne na Koroškem pa je
znašal 79.500 evrov.

Občina Ravne na Koroškem je v okviru LAS Mežiške doline, projekta »starosti prijazna občina« ter projekta »občina po meri invalidov«
letos pristopila k projektu PROSTOFER ter 1. oktobra začela z izvajanjem BREZPLAČNIH PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE V
OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM.
Trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt
za mobilnost starejših in invalidov povezuje starejše osebe in invalide, ki potrebujejo
prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in
plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi
vozniki, ki po drugi strani radi priskočijo na
pomoč.

Prostofer je namenjen vsem starejšim in
invalidom, ki ne vozite sami, nimate sorodnikov in imate nižje mesečne dohodke, pa
tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi
sredstvi. Prostofer vam bo omogočal lažjo
dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih
centrov ipd.

Za rezervacijo pokličite na brezplačno številko 080 10 10.
Koordinator prevozov:
Društvo upokojencev Ravne na Koroškem,
02 82 15 526, du.ravne2@gmail.com
Pokopališče Barbara

Javno komunalno podjetje Log, d. o. o., je izvedlo zamenjavo strešne kritine na
poslovitvenem objektu v skupni vrednosti 72.000 evrov. Delež Občine Ravne je
znašal 37.000 evrov.
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