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VZPODBUJANJE
PROSTOVOLJSTVA MLADIH
V času epidemije covida se je še posebej izkazalo, kako
nujna sta nesebična pomoč in sodelovanje med različnimi
družbenimi skupinami. Občina Radlje ob Dravi je že od
leta 2016 »Prostovoljstvu prijazno mesto« in vsako leto se
trudimo z različnimi dejavnostmi ohranjati prejeti naziv. Še
posebej pomembno je v prostovoljstvo vključiti mlade, kar
je prepoznala tudi Evropska komisija in objavila predlog
priporočila Sveta EU o prostovoljstvu mladih, ki predstavlja
eno prvih konkretnih pobud Evropskega leta mladih 2022.
Namen predlaganega priporočila je povečati kakovost,
priznavanje, vključenost in trajnost transnacionalnega
prostovoljstva med mladimi.
Naša občina je z letošnjim šolskim letom obnovila
sodelovanje na področju prostovoljstva z Gimnazijo Ravne
na Koroškem. V okviru tega sodelovanja smo vzpostavili
nudenje učne pomoči za vse, ki to potrebujejo. Verjamemo,
da bo imelo sodelovanje pozitivne učinke za vse udeležence,
tako prejemnike učne pomoči kot prostovoljce, saj
prostovoljstvo, kot prepoznava tudi Evropska komisija,
prispeva k razvoju spretnosti in kompetenc ter pripomore k
pozitivnemu soočanju z različnimi družbenimi izzivi.

projekte, ki smo jih v danih razmerah lahko in v veliki meri
uresničili zastavljeni akcijski plan ukrepov. Vestno smo
dopolnjevali in ažurirali spletno platformo in seznanjali
organizacijo z našimi aktivnostmi. Kontinuirano spremljali
pozitivne in negativne vplive turizma na ekosisteme,
naravne znamenitosti ter živalske in rastlinske vrste in
njihove habitate. Pri sprejemanju in uresničevanju projektov
nas vedno vodi želja po zelenem in trajnostnem razvoju. V
duhu tega smo kupili električno kolo za vzpodbujanje mehke
mobilnost. Postavilo se je tudi počivališče za kolesarje ob
Dravski kolesarski poti, ki bo tako še zanimivejša za naše
obiskovalce.
Sodelovali smo pri projektu Naša Drava in Koroška košta ter
izdali Zbornik o kulturni dediščini občine Radlje ob Dravi.
Obnovili smo Cerkveni trg, posledično razširili območja
za pešce in uredili ustrezno zeleno zasaditev. Začeli smo
aktivnosti za pridobitev trajnostnega znaka Modra zastava,
bili med prvimi podpisniki zaveze Green&Save (zaveza
odgovornemu, zelenemu in trajnostnemu turizmu) in skozi
celotno sezono natančno spremljali značilnosti turističnega
obiska. V letošnjem letu je naš cilj nadaljevati z dobrim
delom in še nadgraditi že uveljavljene turistične produkte.
Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

NOVA PRIDOBITEV
LETNO POROČILO ZA PROJEKT
»SLOVENIA GREEN«
Občinski svet občine Radlje ob Dravi se je na 19. redni seji
seznanil in sprejel poročilo pri projektu Slovenia Green za
leto 2021. Čeprav turizem predstavlja eno tistih panog, ki
jih je epidemija covida najbolj prizadela, smo v občini Radlje
ob Dravi, kljub negotovim časom, izpeljali vse aktivnosti in

Krajani Sp. Vižinge in
Dobrave so pred časom
izrazili željo, da se na meji
med obema naseljema
postavi hidrant za vodo.
Občina Radlje ob Dravi
je prisluhnila njihovim
potrebam in realizirala
izraženo pobudo.
Občina Radlje ob Dravi

POZIV LASTNIKOM PRIOBALNIH
ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2. REDA
Ministrstvo za okolje in prostor poziva vse lastnike priobalnih
zemljišč ob vodotokih 2. reda, da so po določilih 100. člena
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 s spremembami)
dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na
bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih
plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih
in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih
zemljišč.
Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega)
zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik
zemljišča, so naslednji:
• zagotavljati je treba selektivno odstranjevanje odmrle,
poškodovane in odvečne zarasti z brežin in
priobalnega zemljišča,
• golosekov ni dovoljeno izvajati,
• potrebno je odstranjevanje odpadkov,
• na urejenih odsekih vodotokov v strnjenih naseljih
je treba redno kositi brežine in priobalni pas vodotokov.
Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, odstranjevanja
grmičevja in drevja, je treba upoštevati skladnost z Zakonom
o divjadi in lovstvu, prepovedano je odstranjevanje
zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1.
avgustom. Prav tako je v skladu s ciljem varstva in urejanja
voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja
voda prepovedano na vodnem in priobalnem zemljišču
postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj,
deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega
materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih
deponij. Več informacij najdete na: https://www.gov.si/
novice/2021-12-20-poziv-lastnikom-priobalnih-zemljisc-obvodotokih-2-reda/.
Občina Radlje ob Dravi

POZIV LASTNIKOM PSOV
V zadnjem času se vse pogosteje opaža, da lastniki psov za
svojimi ljubljenčki ne čistijo iztrebkov med sprehodi po javnih
površinah občine Radlje
ob Dravi. Ko površine
pokriva sneg, se iztrebki
zlahka skrijejo, ko pa
sneg skopni, le-ti pridejo
na plan. Pasje iztrebke je
treba pobirati tako poleti
kot tudi pozimi. Spomladi
in v času, ko sneg kopni,
se pokaže naš odnos do
okolja in ljudi.

Lastnike psov opozarjamo, da naj pobirajo pasje iztrebke vse
dni v letu in jih odlagajo v koše, ki so namenjeni za to. Če
koša ni v bližini, pa iztrebke odvržemo v zabojnik za mešane
komunalne odpadke.
Odlok o javnem redu in miru (MUV št. 11/97), ki velja na
območju občine Radlje ob Dravi, v prvi točki prvega odstavka
6. člena določa, da je zaradi varstva zdravja in čistoče
prepovedano metati ali kopičiti odpadke ali kako drugače
onesnaževati tla ali predmete na javnih površinah. Kršitev
navedene določbe je določena kot prekršek, ki se v skladu z
odlokom kaznuje z denarno kaznijo.
Ker se onesnaževanje javnih površin s pasjimi iztrebki
povečuje, bo v letu 2022 Medobčinski inšpektorat Skupnega
organa Koroške opravljal nadzore nad spoštovanjem odloka
s pogostejšo prisotnostjo na terenu. Kršitelji bodo za kršitve
sankcionirani s predpisanimi globami.
Medobčinski inšpektorat

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE
Bralna značka KOROŠCI PA BUKVE BEREMO je v polnem
razmahu. Letos je posebej veliko zanimanje za branje na
»organiziran« način. Iz leta v leto namreč opažamo, da imate
bralci radi priporočilni seznam, s pomočjo katerega si izbirate
gradivo. Veseli nas, da nam zaupate pri izboru knjig in s tem
prihranite dragoceni čas, ki ga lahko namenite branju.
Veliko vas je, ki že več let sodelujete; precej pa je tudi novih
bralcev, ki so se v bralno značko vključili prvič. Le kaj nam
bodo povedali o tej izkušnji? Vsako vaše mnenje, ki nam ga
sporočite, namreč šteje, da lahko bralno značko še izboljšamo.
Trenutno smo nekje na polovici sezone in je prijavljenih kar 125
bralcev. Za vključitev še nikakor ni prepozno, saj bomo brali še
vse do aprila, ko je zadnji čas za oddajo bralnih kartonov.
Knjižnica Radlje ob Dravi

