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Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z
odgovorom na prejeto Iniciativo za čistejši zrak.

NA

PREJETO

OBRAZLOŽITEV:
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 sredstvi 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 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 spletni strani občine.
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 ter s tem 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.
Skupaj z odgovorom na prejeto iniciativo vam v prilogi gradiva posredujemo tudi vsa
pridobljena mnenja ministrstev in strokovnih služb, kot tudi ostale priloge, povezane z
obravnavano tematiko.
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-

Odgovor na prejeto iniciativo s prilogami;
predlog sklepa.

PREDLOG

Na podlagi Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17, 11/19) je Občinski
svet Občine Radlje ob Dravi na svoji ____. redni seji, dne ______________ sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi se je seznanil z odgovorom na prejeto Iniciativo
za čistejši zrak.
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Datum: __________________

Mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

Sklep prejme:
- zadeva, tu,
- evidenca, tu

