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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 7. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 1.7.2019. 

 

Alenka HELBL:  

V imenu občanov poda pobudo za umiritev prometa pri objektu Sv. Trije Kralji 9. 

Predlaga, da se pobuda preda v reševanje Komisiji za urejanje uličnega prometa. 

 

ODGOVOR: Pobuda je bila dne 29.7.2019 poslana v obravnavo Komisiji za vodenje 

problematike lokalnega in uličnega prometa ter parkirnih prostorov v Občini Radlje ob 

Dravi. Po obravnavi vas bomo seznanili s stališčem komisije.  

 

Ešli PUŠNIK:  

Na odseku Vuhred proti Ribnici, kjer se konča naselje Vuhred se omejitev hitrosti iz 50 

poveča na 90 km/uro. Nekateri objekti so se obnovili, tam živijo mlade družine. Prosi, 

če se lahko na pristojne organe prenese vloga za umiritev prometa.  

 

ODGOVOR: Pobuda je bila dne 29.7.2019 posredovana upravljavcu Ministrstvu za 

infrastrukturo, Direkciji RS za infrastrukturo. O prejetem odgovoru vas bomo seznanili.  

 

Stanislav LIPUŠ:  

V zvezi z igrali na Hmelini pove, da so bile s strani krajanov podane pobude, če bi se 

lahko namestila zaščitna ograja, saj je v pesku na igrišču zaznati veliko iztrebkov.  

 

ODGOVOR: Pobuda je bila poslana Javnemu zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi. 

Posredujemo vam prejeti odgovor, z dne 12.8.2019 (v prilogi).  

 

Ivan SUŠNIK:  

Opozori na slabo izvajanje košnje brežin pri občinskih cestah. Na nekaterih odsekih na 

Sv. Treh Kraljih košnja brežin še ni izvedena. 

 

ODGOVOR: Pobuda je bila posredovana Javnemu podjetju Kanalizacija in čistilna 

naprava Radlje d.o.o. S strani javnega podjetja smo prejeli odgovor, da košnjo brežin 

ob cestah v Občini Radlje ob Dravi izvajajo v skladu z letnim planom vzdrževanja cest 

in kategorizacije lokalnih cest, javnih poti in gozdnih cest.  

 








