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ODGOVOR NA INICIATIVO ZA ČISTEJŠI ZRAK
BREZ SMRADU GNOJEVKE, ZA ZDRAVO
OKOLJE BREZ ŠKODLJIVIH SREDSTEV
PRI HMELJARSKI DEJAVNOSTI IN BREZ
ONESNAŽEVANJA OKOLJA S PLASTIKO PO
POTEH RADELJSKEGA POLJA
Občina Radlje ob Dravi je prejela dokument »Iniciativa za čistejši
zrak brez smradu gnojevke, za zdravo okolje brez škodljivih sredstev
pri hmeljarski dejavnosti in brez onesnaževanja okolja s plastiko po
poteh Radeljskega polja«. V dokumentu so podpisniki opozorili na
brezobzirno ravnanje nekaterih najemnikov in lastnikov kmetijskih
površin Radeljskega polja, ki se nahaja v bližini stanovanjskih
naselij Radelj, vezano na gnojenje z gnojevko in škropljenje hmelja
s fitofarmacevtskimi sredstvi. Opozorili so tudi na problematiko
ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri dejavnosti hmeljarjenja
na Radeljskem polju. Podpisniki zahtevajo, da se omejitve na
področju gnojena z gnojnico in gnojevko, škropljenja hmelja s
fitofarmacevtskimi sredstvi in ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri
dejavnosti hmeljarjenja, uredijo z ustreznim občinskim odlokom.
Predlagajo tudi, da se poostri nadzor nad navedenimi področji v
okviru pristojnih inšpekcijskih služb. Občina Radlje ob Dravi je o
možnostih urejanja zahtev iniciative preverila zakonske podlage,
prav tako pa je za mnenja zaprosila pristojna ministrstva in pristojne
strokovne službe. Nadalje je Občina Radlje ob Dravi nameravala
organizirati javno tribuno, na katero bi bili povabljeni tako vsi
podpisniki iniciative kot tudi predstavniki pristojnih ministrstev in
predstavniki pristojnih strokovnih služb. Zaradi sprejetih ukrepov
Vlade RS povezanih s Covid-19, ki med drugim omejujejo javno
zbiranje, je občina načrtovani termin dogodka večkrat prestavila.
Ker je glede na trenutne razmere pričakovati, da javno zbiranje v
tako velikem številu še dalj časa ne bo dovoljeno, smo odgovore
pripravili v pisni obliki in jih odpremili na naslove vseh podpisnikov
iniciative. Prav tako smo odgovor v celotnem besedilu in s prilogami
objavili na naši spletni strani http://www.radlje.si/projekti-vobdobju-2018-2022/2437 Iz pridobljenih mnenj je razvidno, da
občina zahtev iz iniciative ne sme urejati z občinskim odlokom, saj
bi s tem presegla svoje pristojnosti. Zavedamo se, da naselje Radlje
ob Dravi leži neposredno ob Radeljskem polju in prihaja do stika
različnih dejavnosti, zato si bo Občina Radlje ob Dravi še naprej
prizadevala k ozaveščanju in opozarjanju na spoštovanje pravil
dobre kmetijske prakse, tako z objavami na svoji spletni strani kot
tudi s pozivi lokalne kmetijske službe.
Občina Radlje ob Dravi je v letu 2020 izvedla tudi javni razpis za
sofinanciranje preparatov za razgrajevanje gnojevke ter na ta način
vsem prijavljenim kmetovalcem dodelila preparat v količini, ki bo
zadoščala za enoletno uporabo. Ker je bilo skozi analize dokazano,
da ima uporaba preparatov za kmetovalce tudi ekonomski učinek,
si želimo, da bi kmetje tudi v prihodnje nadaljevali z uporabo, s
čimer bi zmanjšali neprijetne vonjave ob razvozu gnojevke.
Med drugim je Občina Radlje ob Dravi na svoji spletni strani že
objavila koristne povezave do dokumentov, ki se nanašajo na
zmanjšanje izpustov amonijaka v kmetijstvu in ki posredno vplivajo
tudi na zmanjšanje neprijetnih vonjav. Objavila je tudi Svetovalni
kodeks dobre kmetijske prakse.
Občina Radlje ob Dravi

OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO
V petek, 20. novembra, je potekal v znamenju Unicefa SVETOVNI
DAN OTROK, ki je sovpadal z 31. obletnico Konvencije o otrokovih
pravicah.
Namen svetovnega dne otrok je dati priložnost otrokom, da je
njihov glas slišan in tudi upoštevan. Na ta dan otroci po vsem
svetu prevzemajo vloge odraslih, opozarjajo na položaj vrstnikov
po svetu, odločajo o pomembnih zadevah, ki vplivajo na njihova
življenja, izražajo svoje mnenje in želje za boljšo prihodnost.
Zaradi trenutnih razmer je Slovenska fundacija za Unicef
organizirala spletni dogodek – delavnico za spremembe, v kateri
so sodelovali otroci iz vse Slovenije, Unicefovi Junior ambasadorji
in mediji. Spletnega dogodka se je udeležila tudi Občina Radlje ob
Dravi.
Otroci so svoje ideje in razmišljanja na spletnem dogodku delili s
podjetji, mediji in predstavniki lokalnih skupnosti.
Slogan letošnjega dneva otrok se je glasil: vKLJUČite me, sem
KLJUČ do rešitve. Dan, ki je že tradicionalno potekal v znamenju
modre barve, nas je želel pripeljati do zaključka: Vsaka sprememba
se začne pri sebi in vsak dan je pravi čas za začetek.
Zato smo vsi povabljeni, da delimo svojo zaobljubo za boljši svet na
https://starsiotroksveta.si/svetovnidanotrok/
Občina Radlje ob Dravi

POMEMBNE ŠTEVILKE IN INFORMACIJE
KLICNI CENTER za informacije o novem
koronavirusu
Od ponedeljka do petka, med 8. in 18. uro
080 14 04
ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI
Za prve informacije vaš OSEBNI ZDRAVNIK
ali ambulanta za nujno medicinsko pomoč
87 70 803
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER RADLJE OB
DRAVI
PSIHOSOCIALNA PODPORA 87 70 821
CSD KOROŠKE, Enota Radlje ob Dravi
PSIHOSOCIALNA POMOČ
Uporabnikom so v poslovnem času dosegljivi na
telefonski številki 88 79 732
Izven poslovnega časa so dosegljivi na
telefonski številki 031 309 561
PSIHOLOŠKA PODPORA OB EPIDEMIJI COVID-19
080 51 00
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Civilna zaščita 040 483 700

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

OBISKAL NAS BO DEDEK MRAZ
Dragi starši, tudi letos pride na obisk dedek Mraz, letos za spremembo
z darilom samo do vaših vhodnih vrat. Zato vas vljudno prosimo,
da otroka, ki je star od enega do 6 let (rojeni 1. 1. 2014 do vključno
31. 12. 2019), prijavite najkasneje do 11. decembra s prijavnico, ki
jo pošljete na elektronski naslov obcina.radlje@radlje.si ali oddate
v poštni nabiralnik Društva prijateljev mladine Radlje, v poslovni
(občinski) stavbi v pritličju na Mariborski cesti 7.
DPM Radlje ob Dravi
Občina Radlje ob Dravi

PRIJAVNICA - DEDEK MRAZ
Ime in priimek otroka
Datum rojstva
Naslov: (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)
PODPIS starša/skrbnika
S podpisom soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov
za potrebe organizacije in dovoljujem fotografiranje za
namene promocije.

IZGRADNJE KOLESARSKE POVEZAVE DKP
MMP VIČ – MARIBOR
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, kot investitor izgradnje kolesarske povezave DKP MMP
Vič – Maribor, je v teh dneh asfaltiralo kolesarsko pot na odseku
Zgornja Vižinga–Vuhred, v Zg. Vižingi.
Kljub velikim prizadevanjem tako države kot Občine Radlje ob Dravi nam žal ni uspelo prepričati nekaterih lastnikov zemljišč, da bi
se odločili za prodajo zemljišča državi za izgradnjo kolesarske poti,
skupaj vsega nekaj čez 200 m2. Za ureditev omenjenega zemljišča
oz. kolesarske poti je imela država že rezervirana sredstva.
Zaradi tega ostaja del neasfaltirane kolesarske poti od »Naušnikove« kapele do vodnega parka.
Kljub vsemu se zahvaljujemo vsem, ki ste pripomogli k realizaciji
projekta in že čez nekaj dni, ko bo kolesarska pot dokončno prevzeta, želimo veliko užitkov ob uporabi kolesarske poti.
Občina Radlje ob Dravi
		

