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OBČINE RADLJE OB DRAVI
ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA
V nadaljevanju dajemo odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, ki so bile podane
na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 19. 1. 2015.
Svetnica ga. Alenka HELBL je podala vprašanje, kako je z odvozom smeti na relaciji odcep Morn –
Napotnik, na Sv. Treh Kraljih.
ODGOVOR: Občina Radlje ob Dravi je dne, 24. 2. 2015, na Javno komunalno podjetje Radlje ob
Dravi d.o.o., posredovala dopis in jih zaprosila za odgovor na zastavljeno vprašanje. Prejeti
odgovor je posredovan v prilogi.
Svetnica Alenka HELBL je zastavila vprašanje, kako daleč je z odmerami zemljišč po katerih
potekajo občinske ceste. Sprašuje po vrednosti zemljišč občinskih cest, koliko cest je že
odmerjenih in niso več lastnina občanov. Prosi za dopisni pregled občinskih cest s
predstavljenimi odseki, in sicer koliko odmer je že bilo izvedenih in koliko odsekov cest je še
neodmerjenih ter kako poteka vzdrževanje.
ODGOVOR: Občina Radlje ob Dravi odmerja lokalne ceste postopoma, prioritetno tiste, na
katerih se izvajajo rekonstrukcije oz. vzdrževalna dela. Vzdrževanje lokalnih cest poteka po
pripravljenem planu, pred posameznim posegom pa se s strani lastnikov pridobijo ustrezne
izjave, s katerimi dovoljujejo poseg na zemljišču in soglašajo z odmero in prenosom zemljišč na
Občino Radlje ob Dravi. Celotnega seznama lastništev lokalnih cest občina nima pripravljenega,
so pa pripravljeni seznami lastništev cest, na katerih so v letih 2015-2018 predvidene
rekonstrukcije in vzdrževalna dela. Navedeni seznami so na voljo na vpogled v prostorih
občinske uprave Občine Radlje ob Dravi.
Svetnik Peter STARC je podal pobudo za sofinanciranje smučarskih vozovnic za otroke.
ODGOVOR: Občina Radlje ob Dravi je v času zimskih počitnic vsem otrokom OŠ Radlje omogočila
brezplačno smučanje na smučišču Snežinka v Vuhredu. Vsi učenci so prejeli pisna obvestila.
Društvo prijateljev mladine v sodelovanju z občino v času počitnic organizira več aktivnosti za
otroke, ena izmed teh aktivnosti je tudi smučanje.
Svetnik Jan SREDENŠEK je podal pobudo k ureditvi tušev v Športni hiši Radlje ob Dravi.
ODGOVOR: Izvedena je bila ustrezna sanacija.

Svetnik Robert KRIVOGRAD je podal pobudo, da bi kot točko dnevnega reda na sejah občinskega
sveta dodali poročilo o delu župana in občinske uprave v času med prejšnjo in novo sejo
občinskega sveta.
ODGOVOR: Posredovan bo na sami seji.
Svetnik Robert KRIVOGRAD je ponovno podal pobudo za ureditev prehoda za pešce na obvoznici
pri Obrtniški ulici.
ODGOVOR: Občina Radlje ob Dravi je z dopisom zaprosila Direkcijo RS za infrastrukturo za
proučitev možnosti umestitve prehoda za pešce na navedeni lokaciji.
Podžupan Robert POTNIK je podal pobudo za subvencioniranje kart za Kopalno jezero Radlje ob
Dravi, saj bi za občane predstavljala spodbudo. Prav tako je predlagal pogovor na to temo z
ostalimi občinami.

ODGOVOR: Skupaj z upravljavcem objekta Javnim zavodom ŠKTM Radlje ob Dravi se
dogovarjamo o možnosti realizacije pobude.

