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ZADEVA:

SEZNANITEV Z DOPISOM LJUDSKE INICIATIVE ZA
ČISTEJŠI ZRAK RADLJE OB DRAVI

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan BUKOVNIK

GRADIVO PRIPRAVIL:

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi

POROČEVALEC:

/

PRAVNA PODLAGA:

Statut Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 28/2016,
35/2017, 11/2019)

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z
dopisom Ljudske iniciative za čistejši zrak Radlje ob Dravi.

Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK

Priloga:

-

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;
predlog sklepa.

OBRAZLOŽITEV:

Občina Radlje ob Dravi je dne 29.11.2019 prejela dopis Ljudske iniciative za čistejši zrak
Radlje ob Dravi.
Podpisniki iniciative zahtevajo, da se vprašanje gnojenja uredi z ustreznim občinskim
odlokom, na način, da se oblikuje dikcija prepovedi gnojenja, ki naj se uporabi zgolj
pod naslednjimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno:
-

gnojenje se izvaja v času od 1.6. do 30.9.,

-

s predpisom, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju, mora biti
razglašena zelo velika požarna ogroženost;

-

gnojenje se izvaja z gnojnico in gnojevko;

-

gnojenje se izvaja na zemljiščih, ki so v bližini naselij, pa še to le v primeru, če se
ne zagotovi takojšnje preoravanje, podoranje ali uporabi druga učinkovita
tehnika za zmanjšanje smradu zaradi gnojenja.

Podpisniki v nadaljevanju zahtevajo, da se škropljenje hmelja s fitofarmacevtskimi
sredstvi z ustreznim odlokom uredi in bolje nadzoruje, občane pa naj se o času
škropljenja ter o uporabi vrste fitofarmacevtskih sredstev in njihovi koncentraciji ter
uporabi količin le-teh predhodno obvešča in z javnimi objavami na občinski spletni in
facebook strani. Občina Radlje ob Dravi naj na to temo s sodelovanjem neodvisnih in
nepristranskih strokovnjakov organizira in izvede javni posvet, to pa z namenom
objektivnega obveščanja in osveščanja javnosti glede tega vprašanja.
Podpisniki dalje predlagajo, da se ustrezno uredi problematika ravnanja z odpadki, ki
nastajajo pri dejavnosti hmeljarjenja na Radeljskem polju, to pa bodisi z ustreznim
občinskim odlokom bodisi z izvajanjem ostrejšega in skrbnejšega nadzora v okviru
pristojnih inšpekcijskih služb, katere naj Občina Radlje ob Dravi na to posebej pisno
opozori.
Občina Radlje ob Dravi bo o navedenih zahtevah iniciative pridobila ustrezna mnenja
s strani pristojnih ministrstev in pristojnih strokovnih služb o možnih ukrepih v okviru
občinskih pristojnosti.
Po prejemu mnenj bo občina organizirala javno tribuno, na katero bodo povabljeni
vsi podpisniki iniciative in občinski svetniki, na kateri se bo razpravljalo o zgoraj
navedeni problematiki. Nato se bo v skladu s pristojnostmi občine pripravilo ustrezno
gradivo za obravnavo na občinskem svetu.

