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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 10. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 18.1. 2016. 

 

Alenka HELBL: glede na opozorila občanov ima sama pomislek pri razpisu delovnega 

mesta v MKC s točno določenimi kompetencami (usposabljanje za menedžerja v 

mladinski organizaciji), zahtevana je bila srednja stopnja izobrazbe, kar se ji zdi 

nepravično do nadarjenih bivših štipendistov v občini Radlje ob Dravi. Skrbi jo tudi 

odnos zaposlenih v MKC do otrok in mladih ter predlaga čimprejšnji pogovor na to 

temo.  

 

ODGOVOR: Dopis je bil naslovljen na Javni zavod ŠKTM. O prejetem odgovoru vas 

bomo obvestili. 

 

Sašo GRÖGL: izpostavi problem, da se na cesti Vas – Remšnik v jesenskem, zimskem in 

spomladanskem času pojavlja gosta megla, ob cesti pa ni nameščenih obcestnih 

svetlobnih teles.  

 

ODGOVOR: zadevo je obravnavala Komisija za vodenje problematike urejanja 

lokalnega in uličnega prometa ter parkirnih prostorov v Občini Radlje ob Dravi na seji, 

dne 1. 3. 2016. Po prejemu zapisnika vas bomo seznanili s sklepi komisije.  

 

Peter STARC: Kot predsednik Odbora za lokalno samoupravo je že pred časom člane 

pozval, k podaji morebitnih predlogov. Zaenkrat odbor še ni prejel predlogov za 

obravnavo.  

 

Robert KRIVOGRAD: ponovno zastavi vprašanje glede pobude izpred leta dni v zvezi 

s preglednostjo križišča Lidl – Hofer. Takrat je bil posredovan dopis na inšpektorat.  

 

ODGOVOR: V teku je dogovor za sestanek z direktorjem Direkcije za infrastrukturo. 

Termin bo usklajen v mesecu marcu. Zastavljeno vprašanje bo vključeno v temo 

sestanka.  

 

Metka ERJAVEC: ponovno izpostavi problematiko sanacije mostu čez Dravo. Prosi, da 

se ponovno poda pobuda na ministrstvo. 



ODGOVOR: V zvezi s sanacijo mostu čez reko Dravo v Vuhredu že potekajo določene 

aktivnosti. Po informacijah direkcije za infrastrukturo so določena sredstva že 

zagotovljena v letu 2016. Po podatkih direkcije za infrastrukturo bodo poleg mostu čez 

Dravo celovito rekonstruirali še nadvoz ceste nad železnico, v celoti prenovili cestišče 

in uredili tudi površine za pešce in kolesarje.  

 

 


