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V NACIONALNEM TEDNU PROSTOVOLJSTVA
OBČINA RADLJE OB DRAVI ZNOVA PREJELA
CERTIFIKAT »PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA
OBČINA«
Teden od 17. do 23. maja je obarvan kot Nacionalni teden
prostovoljstva. Čeprav bo letošnja 22. izvedba drugačna kot
običajno, rdeča nit ostaja enaka: praznovanje prostovoljstva,
zahvala prostovoljcem in organizacijam za delovanje ter povabilo
posameznikom, da svoj čas namenijo tudi v dobro lokalne skupnosti.
Biti prostovoljec pomeni biti aktiven, velikodušen, zainteresiran in
srčen. Biti del skupnosti, ki mu zanjo ni vseeno. Pomeni človeka
z notranjim bogatim osebnostnim razvojem, ki zna graditi mrežo
prijateljev, nesebično pomagati sočloveku in ceni kakovost bivanja,
kar prav tako deli z drugimi brez materialnega vrednotenja. Takšno
miselnost podpira tudi Občina Radlje ob Dravi, ki ji je bil v letu 2016
prvič podeljen naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto«.
Občini Radlje ob Dravi je Slovenska filantropija – Združenje za
promocijo prostovoljstva, 18. maja 2021 znova podelila certifikat
Prostovoljstvu prijazna občina. Veseli smo te potrditve, saj preko
številnih projektov v kraju spodbujamo prostovoljstvo in povezovanje
prostovoljskih organizacij ter skrbimo tako za finančno kot za
infrastrukturno podporo pri promociji in razvoju prostovoljnih
projektov.
Ob tej priložnosti se želimo vsem prostovoljcem zahvaliti za njihovo
nesebično, brezplačno, požrtvovalno delo, ki ga opravljajo celo leto,
tudi v teh negotovih časih pandemije.
Občina Radlje ob Dravi

POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
»DIGITALNA KOROŠKA – ZELENA, ZDRAVA IN
VARNA«

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je bil
v petek, 12. februarja 2021, objavljen Javni razpis za demonstracijske
projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga
koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska
unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj. Občina Radlje ob Dravi se
je skupaj z občinami Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na
Koroškem, Dravograd, Mislinja, Vuzenica, Muta, Ribnica na Pohorju in
Podvelka združila v konzorcij koroških občin in se na razpis prijavila s
projektom »DIGITALNA KOROŠKA – ZELENA, ZDRAVA IN VARNA«.
S pilotnimi projekti, s katerimi se bo izvedla digitalizacija koroških
občin, se bo zagotovilo: izboljšanje kakovosti zraka in pitne vode;
digitalno povezovanje turističnih destinacij; znižanje stroškov zbiranja
odpadkov; povečanje zadovoljstva in zaupanja uporabnikov v sistem
ravnanja z odpadki; razvoj trajnostne mobilnosti; sodelovanje koroških
občin; digitalna promocija Koroške.
Koroška regija načrtuje digitalizacijo mest s pomočjo štirih pilotnih
projektov, s katerimi se bo vzpostavila uporaba naprednih tehnologij
za reševanje razvojnih in gospodarskih izzivov, s katerimi se soočamo. V
sklopu pilotnega projekta 1 se bo izvedla lokalna meritev zraka in vode.
Cilj pilotnega projekta 2 je digitalno povezovanje turističnih destinacij,
pri čemer bo osnovni element enotna aplikacija, ki občanom in turistom
prinaša osnovne in najpomembnejše informacije s področja turizma
na Koroškem. Pri pilotnem projektu 3 se bo s pomočjo avtomatske
identifikacije zabojnikov na terenu omogočal ažuren pregled nad
dogajanjem vozil, zagotovljeni bodo takojšnji podatki o izpraznjenih
zabojnikih, podatki o zabojnikih, ki niso del sistema oz. kjer se količina
odpadkov in podatki o plačnikih ne ujemajo ter direkten pregled
informacij o stanju opreme na terenu. Na izbranih EKO otokih pa bodo
nameščeni tudi senzorji za spremljanje polnosti zabojnikov. Pilotni
projekt 4 bo nadgradil uspešna projekta motiviranja in spremljanja
kolesarjenja v šolo in spodbujanja urbanega kolesarjenja s pomočjo
interaktivnih števcev in aplikacije.
Naša občina bo s projektom pridobila: dve zunanji postaji za
spremljanje vremena in parametrov zraka; enotno aplikacijo za
spremljanje ažurnih informacij s področja turizma za vso Koroško; en
EKO otok opremljen z aktivnimi senzorji za napolnjenost zabojnikov
(papir, steklo); interaktivni števec za stalno pridobivanje podatkov o
kolesarskih tokovih.
Občinski svet občine Radlje ob Dravi je na svoji 9. dopisni seji dne 11.
maja 2021 potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) ter Investicijskega programa (IP) »DIGITALNA KOROŠKA –
ZELENA, ZDRAVA IN VARNA«, ki je s svojim tehnično-tehnološkim in
ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev.
Občina Radlje ob Dravi
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ZAHVALA OB ČISTILNI AKCIJI »RAD ’MAM ČISTO
RADLJE«
Čistilna akcija »Rad 'mam čisto Radlje« je za nami. Znova poudarjamo,
spoštovani predstavniki društev, institucij, skupin in številni
posamezniki, ki ste sodelovali: brez vas, vaših članov, je ne bi mogli
izpeljati.
Dokazali smo, da znamo in zmoremo očistiti okolico. Skrb za čisto
okolje v naši občini je povezala vse generacije. V organizaciji JZ ŠKTM
Radlje ob Dravi in Občine Radlje ob Dravi je sodelovalo 42 organizacij
in društev. Ambasador vsakoletne čistilne akcije je župan Občine
Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik. Bilo nas je več kot 475 in zbrali
smo okoli 28 m² odpadkov.
Vsem društvom, skupinam in posameznikom se iskreno zahvaljujemo
za sodelovanje v čistilni akciji »Rad 'mam čisto Radlje«. Skupaj smo
polepšali našo okolico in jo naredili še bolj prijetno za bivanje. Hvala
vsem za vaš trud, čas in vztrajnost. Zdaj je na nas vseh, da naš kraj
ohranjamo lep in čist.
Še enkrat hvala vsem za pomoč in udeležbo.
JZ ŠKTM Radlje in Občina Radlje ob Dravi

RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ V
LETU 2021

ZAHVALA

Kar nekaj časa je že minilo, odkar smo objavljali v Novičkah. Tudi
nam je pandemija spremenila številne načrte in planirane dogodke,
kljub vsemu pa ni mogla spremeniti volje nekaterih posameznikov,
ki vztrajno in pohvalno opravljajo dela, ki so jim bila zaupana in tako
veliko prispevajo za lepši in boljši vsakdan.
V soboto, 15. maja 2021, smo se odzvali na povabilo na čistilno
akcijo, ki sta jo organizirali Občina Radlje ob Dravi in JZ ŠKTM, in tako
prispevali svoj delček k lepšemu in čistejšemu okolju v našem kraju in
naj bo to priložnost, da se iskreno zahvalimo vsem, ki tako lepo skrbite
za naš kraj.
K-td in Šd Havaji, Sp. Vižinga

Komisija za občinska priznanja je na podlagi 6. člena Odloka o občinskih
priznanjih dne 12. 5. 2021 objavila Razpis za podelitev občinskih
priznanj v letu 2021.
Za leto 2021 se razpišejo naslednja občinska priznanja:
• 1 NAGRADA Občine Radlje ob Dravi,
• največ 5 PLAKET Občine Radlje ob Dravi.
Nagrada Občine Radlje ob Dravi se podeli občanom, pravnim in
civilnopravnim osebam za velike dosežke pri razvoju občine Radlje ob
Dravi za večletno delo in rezultate na gospodarskem ali družbenem
področju, s katerim se posameznik ali organizacija posebej izkaže in s
tem doseže velike zasluge in koristi za občino.
Plaketa Občine Radlje ob Dravi se podeli občanom, pravnim in
civilnopravnim osebam za pomembne uspehe pri razvoju Občine
Radlje ob Dravi, na kateremkoli področju življenja.
Občinska priznanja se ne podeljuje pravnim osebam, katerih
ustanovitelj so občine ali Republika Slovenija.
Pobude za občinska priznanja lahko vlagajo v pisni obliki občani,
podjetja, zavodi, politične stranke, krajevne skupnosti in vse druge
oblike organizacij in združenj v občini. Pobude za priznanja naj bodo
temeljite, podrobno obrazložene in utemeljene; pomanjkljivih pobud
komisija ne bo obravnavala. V pobudi naj bo jasno izražena vrsta
priznanja, ki naj ne vsebuje alternativ. Predlagatelji naj se osredotočijo
tudi na zaslužne ljudi iz preteklosti, ki v letu 2021 praznujejo visok
življenjski jubilej.
Pobude se vlagajo do vključno 9. 6. 2021, ki je zadnji dan za vložitev
pobude osebno ali oddajo priporočeno po pošti. Pobude se vlagajo
na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Komisija za občinska priznanja,
Mariborska 7.
Vse dodatne informacije v zvezi z vlaganjem pobud lahko dobite na
sedežu Občine Radlje ob Dravi, in sicer preko e-pošte: obcina.radlje@
radlje.si.
Komisija za občinska priznanja
Metka Erjavec

