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ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA
V nadaljevanju dajemo odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, ki so
bile podane na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 27.9.2021.
Alenka HELBL: Zastavi vprašanje, kako je s sejami Krajevne skupnosti Radlje oz. zakaj ni
bilo sklicane seje. Želi poročilo.
ODGOVOR: V prilogi vam posredujemo odgovor, ki je bil pripravljen s strani strokovne
delavke in predsednika Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi.
Dejan KRESNIK: Zastavi vprašanje glede mešanih odpadkov in sicer ga zanima, zakaj
jih na zbirnem centru ne sprejemajo.
ODGOVOR: Vprašanje je bilo poslano podjetju Kocerod d.o.o. Posredujemo vam
prejeti odgovor, z dne 19.10.2021.
Nadalje vam v prilogi posredujemo odgovor Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi,
ki nam je bil posredovan dne, 18.11.2021 glede ustanovitve strokovnega sveta za
socialo.

Mag. Alana BUKOVNIK
Župan Občine Radlje ob Dravi

Odgovori na vprašanja, ki so bila podana tekom razprav 18. redne seje
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi
Na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi je bilo s strani svetnice
Alenke Helbl podano opozorilo, da je občinska uprava dolžna podati odgovore na
zastavljena vprašanja pravočasno ter da na nekatera vprašanja še vedno niso prejeli
odgovorov.
ODGOVOR:
Občinska uprava vodi seznam prejetih pobud in vprašanj, iz katerega je razvidno, da
so bili odgovori na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena, svetnicam in svetnikom
posredovani (prilagamo seznam pobud in vprašanj za obdobje enega leta).
Glede pravočasnosti podaje odgovorov na vprašanja pojasnjujemo, da se občinska
uprava trudi odgovore pripraviti in svetnikom posredovati čimprej, pri čemer pri podaji
odgovorov spoštuje določila poslovnika, ki določa, da mora biti pisni odgovor
posredovan vsem članom občinskega sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji
redni seji. Ob tem želimo poudariti, da gre v večini primerov vprašanj za zahtevno
tematiko, ki vključuje pripravo in obdelavo velikega obsega podatkov, dokumentacije
ter pregleda pravnih aktov.
Med razpravo pri 5.točki - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Radlje ob Dravi je bilo s strani svetnice Alenke
Helbl zastavljeno vprašanje občinski upravi, kako je z lastništvom cest (pri katerih
cestah še vedno ni urejenega lastništva in kateri so lastniki).
ODGOVOR:
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP). Lokalne ceste
v naselju Radlje ob Dravi in v naselju Zgornja Vižinga se razvrstijo v naslednje
podkategorije: zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ) in na mestne ceste
ali krajevne ceste (LK).
Dolžina lokalnih cest v Občini Radlje ob Dravi znaša 96.140 m, dolžina LZ in LK znaša
5.976 m ter dolžina JP znaša 67.343 m.
Skupaj dolžina kategoriziranih cest v Občini Radlje ob Dravi znaša 169.459 m.
Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi je pričela z izdelavo elaborata lastništva
cest, pri čemer smo popisali vse ceste, s parcelnimi številkami in lastništvom. Gre za
zelo obsežen in zahteven elaborat, saj je brez geodetskih posnetkov težko določiti
natančen potek ceste na parcelah.
Hkrati ima občina v izdelavi tudi elaborat dejanske rabe cest, ki bo pripomogel k
natančnejši opredelitvi parcel oz. lastništva zemljiških parcel, po katerih v naravi
potekajo kategorizirane občinske ceste. Ko bosta oba elaborata zaključena vam
bomo lahko podali konkretno oceno stanja o lastništvu cest.
Občina Radlje ob Dravi ob vsaki novi kategorizaciji predhodno z lastniki sklene ustrezne
predpogodbe o prenosu lastništva v last Občine Radlje ob Dravi. Prav tako občina ob
vsaki novi rekonstrukciji ceste, kjer lastništvo še ni v celoti urejeno, z lastniki sklene
ustrezne predpogodbe za prenos lastništva v last Občine Radlje ob Dravi. Občina po
izvedenih rekonstrukcijah naroča odmere cest v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

