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SEZNANITEV S PROBLEMATIKO ZAPUŠČENIH
VOZIL PRI MPIK II
Na parkiriščih pri Mrežnem podjetniškem inkubatorju Koroške (MPIK2)
v Radljah ob Dravi so v začetku leta 2020 začeli nedovoljeno odlagati
neregistrirana vozila. Zaradi navedenega je Občina Radlje ob Dravi
o zadevi nemudoma obvestila medobčinsko redarstvo, ki je začelo
izvajati postopke za odstranitev zapuščenih vozil.
S strani medobčinskega redarstva je bilo v letu 2020 na območju MPIK2
v Radljah ob Dravi izdanih 29 odredb za odstranitev zapuščenih vozil.
Ker neregistrirana vozila kljub izdanim pisnim odredbam niso bila
odstranjena, je Občina Radlje ob Dravi oktobra 2020 izvedla postopek
izbire izvajalca za odvoz in hrambo zapuščenih vozil ter oddala ustrezno
naročilo.
Prvi odvoz zapuščenega vozila je bil izveden v mesecu januarju 2021.
Medobčinsko redarstvo je v postopku ugotovilo lastnika vozila, tako da
so bili stroški odvoza in hrambe vozila Občini Radlje ob Dravi v celoti
povrnjeni. Prav tako je bil kršitelju izdan plačilni nalog za prekršek.
Nadalje je medobčinsko redarstvo v letu 2021 izdalo dodatnih 20
odredb za odstranitev zapuščenih vozil ter izvedlo še tri odvoze
zapuščenih vozil. Preostala neregistrirana vozila so lastniki odstranili
sami na podlagi pisnih odredb redarstva.
Upamo, da se problematika v prihodnje ne bo ponavljala.
Občina Radlje ob Dravi

INVESTICIJE DIREKCIJE RS ZA INFRASTRUKTURO
Po obnovi mostu čez reko Dravo in železnico v Vuhredu Direkcija RS za
infrastrukturo v Občini Radlje ob Dravi obnavlja tudi del lokalne ceste
med Vuhredom in hidroelektrarno Vuhred.
V teh dneh je Direkcija RS za infrastrukturo zaključila tudi nov del
Dravske kolesarske poti pri HE Vuhred v dolžini 400 m.
Veseli smo, da izboljšujemo kakovost življenja ne samo občank in
občanov, ampak vsakega obiskovalca, ki pride k nam.
Občina Radlje ob Dravi

ANKETA »VEN ZA ZDRAVJE«
V okviru projekta Zdrava mesta smo prejeli vabilo k sodelovanju v
anketi o zelenih površinah za telesno dejavnost. Urbanistični inštitutu
Republike Slovenije izvaja raziskavo, s katero želi ugotoviti, kakšne so
navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno
dejavnost. Raziskavo izvajajo v navezavi na program »Ven za zdravje«,
v okviru katerega so bila podana priporočila za načrtovanje zelenih
površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev. Več o programu
lahko preberete na povezavi: http://venzazdravje.uirs.si/.
Vsebino priporočil želijo nadgraditi, zato nas prosijo, da jim z
odgovori na anketni vprašalnik pomagamo čim bolje razumeti, kaj je
treba v načrtovanju zunanjega prostora mest in naselij izboljšati za
spodbujanje zdravega življenjskega sloga.
Anketa je dostopna na povezavi: https://1ka.arnes.si/ven-za-zdravje.
Anketa je anonimna in namenjena starejšim od 15 let. Za izpolnjevanje
boste potrebovali približno 12 minut.
Anketa je nastala s finančno pomočjo Raziskovalnega programa št. P50100, ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije iz državnega proračuna.
Program »Ven za zdravje – promocija strokovnih usmeritev načrtovanja
zelenih površin za aktiven življenjski slog med deležniki na lokalni
ravni« sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v okviru razpisa na
področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022. Program
je del prizadevanj »Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo
prehrano«.
Občina Radlje ob Dravi

DAN ZA SPREMEMBE – VRTEC RADLJE OB DRAVI
Povezanost, pripadnost in družbena vloga so pogoji za kakovostno
bivanje v skupnosti.
V mesecu aprilu se je začela vseslovenska prostovoljska akcija Slovenske
filantropije, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov
k aktivnemu odzivu na potrebe v svoji skupnosti in ustvarjanju
priložnosti, da se čisto vsak lahko preizkusi v vlogi prostovoljke ali
prostovoljca. Tako smo se akciji, ki že dvajseto leto zapored povezuje
številne akterje po vsej Sloveniji, priključili tudi otroci in vzgojitelji
vrtca Radlje. Rdeča nit akcije je bila naslavljanje osamljenosti z
namenom krepitve vezi med posamezniki, organizacijami, skupnostmi
in nazadnje v celotni družbi. Prostovoljstvo je pomembna oblika
aktivacije, ki zmanjšuje osamljenost in vrača smisel tako prostovoljcu
kot prejemniku prostovoljske pomoči.
V akciji smo sodelovali na dva načina:
1. Otroci so predhodno narisali risbice z različnimi tehnikami. Vsako
risbo smo opremili s pozitivno mislijo. Dne, 20. aprila 2021, smo
se sprehodili po mestnem jedru mesta Radlje ob Dravi in risbice
podarili meščanom, ki smo jih srečali na naši poti in jih tako
razveselili.

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: JKP Radlje ob Dravi d.o.o.; info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105
| Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911 | Kocerod d.o.o; Ravnanje z odpadki: Igor Faletič - 041 411 646
|JP KIČ Radlje ob Dravi d.o.o.; Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča; info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40, 040 820 512
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

1.

Dne, 21. aprila 2021, pa smo obiskali dom za starejše občane
Dom Hmelina. Zaposleni v domu so se zelo potrudili, na dvorišče
so pripeljali tudi starostnike v posteljah. Tako so imeli tudi
tisti najbolj nemočni priložnost prisluhniti našim pesmicam
in z nami tudi zapeti. Naš namen je bil, da jim polepšamo dan
in preženemo trenutke osamljenosti, kar nam je ta dan tudi
uspelo, saj smo videli razigranost in veselje na njihovih obrazih.
Tako smo omogočili medgeneracijsko povezovanje in druženje.
Bilo je čustveno in prijetno. Otroke smo na tak način seznanili s
prostovoljstvom in solidarnostjo, kar pa pripomore k vrednotam,
s katerimi bodo postali odgovorni, strpni in sočutni ljudje, ki bodo
pomagali drugim in se bodo znali odzvati na stisko drugih.

Dan za spremembe je največja prostovoljska akcija, naš projekt pa je
bil eden izmed številnih, ki so potekali v Sloveniji.

ČISTILNA AKCIJA »RAD MAM ČISTO RADLJE«
V soboto, 15. maja 2021, predvidoma od 8. ure dalje bo v občini Radlje
ob Dravi potekala tradicionalna čistilna akcija, ki smo jo poimenovali

»Rad’ mam čisto Radlje«

Zavedamo se, da so čistilne akcije plod vsakoletnega truda številnih
prostovoljcev, zato vsakega posebej cenimo in podpiramo, hkrati
pa spodbujamo, da se čistilne akcije vsakoletno izvajajo. Namen
spomladanske akcije je urediti okolje, da bo privlačno tako za
prebivalce kot za obiskovalce Radelj, prispevati k ozaveščanju in s tem
tudi h kakovosti življenja.
Vsi, ki ste se na čistilno akcijo že prijavili, boste o poteku čistilne akcije
»Rad’ mam čisto Radlje« obveščeni in ob tem dobili tudi natančnejša
navodila. Tisti, ki pa želite svojo udeležbo naknadno prijaviti, pa
prosimo, da svojo udeležbo in lokacijo čiščenja sporočite na e-naslov
turizem@sktmradlje.si ali na 040 852 287.
Hvala za ves vaš trud, energijo in aktivnosti, s katerimi skupaj
ustvarjamo prijaznejše in očesu privlačnejše Radlje ob Dravi.
Čistilna akcija bo potekala z upoštevanjem priporočil NIJZ za
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Občina Radlje ob Dravi

VABILO
Pri Programu Svit izvajamo Nacionalno raziskavo o
učinkovitosti komuniciranja Programa Svit, s katero
želimo ugotoviti prepoznavnost programa in njegovih
sporočil. Poleg tega nas zanima, ali sporočila dosežejo
tiste, ki so jim namenjena, in ali so razumljiva.

DRŽAVNI PROGRAM
PRE S E JA N JA IN Z G O D N JEG A
OD KRIVA N JA P R ED R A K A V IH
S PRE M EM B IN R A K A N A
D E BE LE M Č R EV ESU IN D A N K I

Na podlagi rezultatov raziskave bomo lažje zasnovali
komunikacijske kampanje, s katerimi bomo skušali še
izboljšati prepoznavnost in zaupanje v Program Svit ter na
tej podlagi spodbuditi posameznike k sodelovanju v
programu. Obenem nam bodo vaši odgovori v pomoč, da
bo program prijaznejši uporabnikom, njegova sporočila
pa razumljiva in enostavna.
Za namene raziskave iščemo kandidate za
fokusno skupino.
Imate morda 2 uri časa v mesecu maju 2021?

Pridružite se nam na klepetu o sporočilih Programa Svit.
Ne iščemo strokovnjakov. Iščemo osebe, stare med 40 in 74 let, ki jih zanima verbalna in
neverbalna komunikacija, izmenjava informacij in simbolov, grafična podoba ter podobne tematike. Vaše mnenje nam lahko pomaga pri oblikovanju naše nadaljnje komunikacije pri Programu
Svit.
V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v fokusni skupini, vas prosimo, da nam do konca meseca
aprila 2021 napišete elektronsko sporočilo na naslov programsvit@nijz.si ali pa nas pokličete na
telefon 01 24 41 416 in 01 24 41 737.
Fokusno skupino bo vodila strokovnjakinja s področja komuniciranja z Nacionalnega inštituta za
javno zdravje.

Najlepše pa se zahvaljujemo osebju Doma Hmelina za možnost
sodelovanja in topel sprejem.
Andreja Bobovnik in Karin Vajs

Vsi podatki, zbrani s to raziskavo, bodo popolnoma zaupni in skrbno varovani v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 67/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU
2016/679). NIJZ varovanju osebnih podatkov namenja posebno pozornost in upošteva vso veljavno zakonodajo na tem področju. Izsledki bodo objavljeni le v obliki skupnih, združenih podatkov
in ne v obliki individualnih rezultatov. Vsa morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko naslovite na vop@nijz.si.
Vaše sodelovanje v raziskavi je prostovoljno.
Vljudno vabljeni.

