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PRENOS DEJAVNOSTI NA JAVNO PODJETJE
KOCEROD
Občinski sveti dvanajstih občin so sprejeli Odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki v občinah koroške regije, ki je podlaga za
prenos dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov iz štirih komunalnih
podjetij koroške regije (Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi,
Javno komunalno podjetje LOG, Javno komunalno podjetje Dravograd
in Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec) na javno podjetje
KOCEROD. Slednje sicer od ustanovitve leta 2012 opravlja dejavnost
obdelave odpadkov, predvideno pa je bilo, da bo prevzelo tudi
dejavnost zbiranja odpadkov.
Za realizacijo prenosa dejavnosti je bil dne 17. 3. 2021 podpisan še
Sporazum o prenosu dejavnosti javne službe zbiranje komunalnih
odpadkov v občinah koroške regije. Sporazum se je uveljavil s 1. 4.
2021, ko je 64 zaposlenih (iz JKP Radlje 15 zaposlenih) in oprema
(smetarska vozila) prešlo iz komunalnih podjetij na Kocerod.
Tako bo javno podjetje KOCEROD novi skupni nosilec dejavnosti
zbiranja komunalnih odpadkov za vseh dvanajst občin koroške regije.
Za končne uporabnike se nič ne spreminja, skupno podjetje pa pomeni
bolj učinkovito ravnanje na področju ravnanja z odpadki.
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MODERNIZACIJA SISTEMA VODOOSKRBE
Na zboru občanov je bila s strani občanov dana pobuda o modernizaciji
in nadgradnji vodooskrbe na Grajski poti v Radljah ob Dravi.
Z veseljem sporočamo, da je letošnja prva investicija v modernizacijo
sistema vodooskrbe v Grajski poti končana in nekaj deset prebivalcev
v naši občini ima izboljšamo oskrbo s pitno vodo.
Na Grajski poti nas v letošnjem letu čaka še investicija v sanacijo
zemeljskega plazu, ki je delno zasul Grajsko pot in zmanjšal prehodnost
le-te.
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ZAVOD RADELA
Zavod RADELA je bil ustanovljen v letu 2015, z namenom nuditi
pomoč pri rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, deluje pa od aprila
2016. Z ustanovitvijo zaposlitvenega centra se je vzpostavila ena
izmed možnosti za delovno integracijo invalidov, ki so lahko ob ustrezni
podpori in pomoči enakopraven del družbe. Status zaposlitvenega
centra je zavod pridobil na podlagi odločbe Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, po 43. členu Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) Uradni list
RS, št. 16/2007, UPB 2, 87/2011 in 96/2012-ZPIZ-2 in 98/2014).
Ustanovitelj zavoda je društvo ŠENT- slovensko združenje za duševno
zdravje.
Zavod deluje na območju koroške in pomurske regije, zaposleni v
zavodu pa opravljajo različna dela na področju vzdrževanja zelenih
površin in okolice ter čiščenja poslovnih prostorov. Delovanje zavoda
je usmerjeno k ustvarjanju pozitivnih koristi za širšo družbo, ki poleg
svoje socialne funkcije opravlja tudi ekonomsko funkcijo, saj invalide
ne le usposablja za delo ampak jih tudi dejansko zaposli in jim s tem
omogoči lasten zaslužek ter ekonomsko preskrbljenost.
V 5 letnem delovanju je zavod RADELA skupaj z izvajalci zaposlitvene
rehabilitacije zagotovil 20 invalidom usposabljanje na delovnem
mestu, 11 invalidov pa je zaposlil. Invalide zaposlujejo na delovna
mesta, ki ustrezajo njihovi stopnji izobrazbe, izkušnjam in tudi
omejitvam, ki izhajajo iz invalidnosti. S svojim delovanjem zavod tako
pomembno prispeva k ponovni integraciji deprivilegiranih skupin na
trg dela, z zagotavljanjem storitev, ki so družbeno koristne pa tudi k
večji povezanosti in večjemu socialnemu kapitalu na lokalni ravni.
Zavod s podjetji sodeluje na različne načine, bodisi, da so stalni
naročniki ali občasni. Storitve opravlja za vse tipe naročnikov: od
fizičnih oseb, podjetij v javnem in zasebnem sektorju, zavodov ter
občin. Zaposleni opravljajo dela na področju urejanja zelenih površin
in okolice ter čiščenja poslovnih prostorov.
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S svojim kvalitetnim delom in zavzetostjo so uspeli prepričati tudi
najzahtevnejše naročnike, še posebej pri urejanju športnih zelenic,
parkov ali opravil, ki sodijo k urejeni podobi kraja oziroma mesta.
Struktura naročil sega od enkratnih do večletnih, velja pa izpostaviti
tudi kvotne pogodbe, prek katerih lahko delodajalci, ki nimajo
zaposlenega predpisanega števila invalidov, uveljavljajo nadomestno
izpolnitev invalidske kvote. Kvote so določene za delodajalce z več kot
20 zaposlenimi, zaposliti pa morajo od dva do šest odstotkov invalidov
glede na skupno število delavcev, različno po dejavnostih. Z uredbo
je določeno tudi, kateri invalidi se štejejo v kvoto. Zavod RADELA
se trudi poiskati tako rešitev, ki je za naročnika najboljša v smislu
ekonomičnosti, kot tudi kakovostno opravljenega dela.
Poleg svoje temeljne dejavnosti, ki je usposabljanje in zaposlovanje
težje zaposljivih invalidov v lokalnem okolju, zavod aktivno sodeluje
tudi z različnimi izobraževalnimi ustanovami pri razvijanju zaposlitvenih
programov za invalide ter skrbi za ozaveščanje in informiranje javnosti
o tej tematiki. So podpisnik Listine raznolikosti s čemer se zavezujejo
k upoštevanju enakih možnosti na delovnem mestu ter sprejemanju
različnosti v odnosu do posameznika.

Zavod Radela

STO NAGRAJENA ZA PROMOCIJSKI VIDEO »TIME
TO STAY HOME«, DESTINACIJA RADLJE OB DRAVI
OSTAJA TRAJNOSTNA IN ZELENA
Slovenska turistična organizacija (STO) je na tekmovanju, ki ga
pripravljata Mednarodni odbor turističnih filmskih festivalov (CIFFT) ter
Evropska potovalna komisija (ETC), osvojila prvo mesto s promocijskim
videom Time to stay home, ki si ga lahko ogledate na
https://www.youtube.com/watch?v=f6hbI6u8rms.
Z njim od aprila lani navdihuje popotnike k sanjarjenju o Sloveniji v
času covida-19. Z videom, ki odraža vrednote znamke »I feel Slovenia«,
privabljamo s pozitivno naravnano komunikacijo in premišljeno zgodbo
sledilce iz tujine k sanjarjenju o Sloveniji ter načrtovanju obiska v bližnji
prihodnosti. Tovrstne nagrade in priznanja krepijo prepoznavnost
Slovenije kot zelene, v trajnost usmerjene butične destinacije, kar
bo pomembno vplivalo na pridobitev zaupanja turistov v obdobju
ponovnega zagona turizma. Radlje ob Dravi so se na turistični zemljevid
Slovenije zagotovo pozicionirale z Vodnim parkom – prvim naravnim
bazenom v Sloveniji. Številne kulturne znamenitosti, inovativna
športna infrastruktura ter predvsem neokrnjena narava na obronkih
Pohorja in Kozjaka ponujajo obiskovalcem raznovrstne aktivnosti.
Organizacija Green Destinations s sedežem na Nizozemskem je
razglasila 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. Ponosni smo, da
se je na seznam uvrstila tudi destinacija Radlje ob Dravi. Uvrstitev med
top 100 trajnostnih destinacij na svetu je le še ena potrditev več, da je
vizija turizma v Radljah z ambasadorjem, županom Občine Radlje ob
Dravi mag. Alanom Bukovnikom, s postavitvijo trajnosti v samo jedro
razvoja in z razvojem nacionalne certifikacijske sheme edina pravilna.
Prepričani smo, da so trenutne razmere tudi priložnost za turistični
razvoj destinacije Radlje, v prihodnost zremo z optimizmom.
Obiskovalcem že ponujamo zeleno, neokrnjeno naravo, domačnost in
lokalno ponudbo, brez masovnega prihoda turistov. Številna priznanja
in nazivi pa so zgolj potrditev, da je vizija razvoja turizma Občine Radlje
prava, saj je že vseskozi usmerjena v trajnostno in zeleno doživetje v
sožitju z lokalnim prebivalstvom.
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VABILO

k sodelovanju na literarnem razpisu koroških splošnih knjižnic:
MOJA ZGODBA: Kako smo nekoč brali.
Približuje se praznovanje ob 60-letnici bralne značke, ki se je začela
na Koroškem. Prav tako se nezadržno približuje 20. april 2021 - rok za
oddajo literarnega prispevka.
Svoje zgodbe lahko prispevajo tako odrasli kot osnovnošolci in
srednješolci, ki k spominjanju na to, kako so brali nekoč, nagovorijo
stare starše ali druge odrasle.
Prispevki naj obsegajo do 4500 znakov brez presledkov. Pošljete jih
lahko po pošti na naslov Knjižnica Radlje ob Dravi, Mariborska cesta
6,2360 Radlje ob Dravi, na elektronski naslov knjiznicardl@r-dr.sik.
si ali jih oddate v svoji knjižnici. Najboljše bomo nagradili in objavili v
skupni publikaciji.

SPOŠTOVANI BRALCI IN OBISKOVALCI KNJIŽNICE!
Na pobudo koroških splošnih knjižnic, da napišete krajši prispevek pod
naslovom: Kako smo nekoč brali, je v knjižnico že prispelo nekaj zgodb.
Napisali so jih odrasli bralci, ki se spominjajo svojih prvih knjig, prvih
bralnih užitkov in knjižnih junakov, ki so jih spremljali skozi otroštvo.
Zgodbe so zelo osebne pripovedi in zahvaljujemo se vsem, ki so jih bili
pripravljeni deliti z nami. Ganile so nas in ponesle v nek drugi svet: v
okoliščine, kjer je bilo -poleg dejanskih potovanj - branje edini stik s
širnim svetom.
Zagotovo bi še marsikdo rad napisal spomine na svoje bralne izkušnje.
Vabljeni, da nam prispevke pošljete še do 20. aprila.

