ZAPISNIK
4. REDNE SEJE Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v četrtek,
04. aprila 2019 ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59

PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, ga. Nada Kodrin, g. Aleš Drozg, mag. Marko Jurak, ga.
Jožefa Užmah, g. Janez Ilek, g. Gojko Lončarič, g. David Počivavšek, g. Vladimir Hrovatič,
g. Srečko Gobec, ga. Klavdija Kovačič, mag. Darija Štraus Trunk, župan Peter Misja ter člani
občinske uprave.
OPRAVIČIL ODSOTNOST: /
G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 4. redni seji Občinskega sveta občine Podčetrtek in
predlagal, da se predloženi dnevni red sprejme.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli naslednji
d n e v n i r e d:
1. Predlog zapisnika 3. redne in 1. Korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Podčetrtek;
2. Poročilo o realizaciji sklepov 3. Redne in 1. korespondenčne seje Občinskega sveta
Občine Podčetrtek;
3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018;
4. Predlog Sklepa o spremembi občinske meje med Občino Podčetrtek in Občino
Kozje;
5. Predlog Sklepa o višini cene programa v Enoti vrtec osnovne šole Podčetrtek;
6. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu;
7. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika občin Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in
Rogatec v svet zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina;
8. Predlog Sklepa o soglasju k prenosu koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti
iz statusa zasebnega zdravstvenega delavca na gospodarsko družbo;
9. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1220 – Roginska
gorca;
10. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1229 Podčetrtek;
11. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1230- Imeno;
12. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1231 – Virštanj;
13. Pobude in vprašanja;
14. Razno.
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K 1. točki dnevnega reda:
PREDLOG ZAPISNIKA 3. REDNE IN 1. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA OBČINE PODČETRTEK;
G. župan je podal predloženi zapisnik 3. redne in 1. korespondenčne seje občinskega sveta v
obravnavo.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Sprejme se zapisnik 3. redne seje občinskega sveta občine Podčetrtek.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Sprejme se zapisnik 1. korespondenčne seje občinskega sveta občine Podčetrtek.
K 2. točki dnevnega reda:
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 3. REDNE IN 1. KORESPONDENČNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK;
G. župan je podal poročilo o realizaciji
občinskega sveta v obravnavo.

sklepov 3. redne in 1. Korespondenčne seje

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Sprejme se poročilo
Podčetrtek.

o realizaciji sklepov 3. redne seje

občinskega sveta

občine

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
Sprejme se poročilo
občine Podčetrtek.

o realizaciji sklepov 1. korespondenčne seje občinskega sveta
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K 3. točki dnevnega reda:
PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM
PODČETRTEK ZA LETO 2018;

RAČUNU

PRORAČUNA

OBČINE

G. župan podal uvodno obrazložitev k zaključnemu računu proračuna Občine
Podčetrtek, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki
ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun finančnega načrta
neposrednih uporabnikov je sestavni del zaključnega računa proračuna.
Leto 2018 je bilo za občino Podčetrtek uspešno, kljub temu, da ni bilo razpisov za
sofinanciranje iz EU sredstev. Kljub temu se je uspelo iz lastnih sredstev izvesti precej
investicij, sredstva za investicije, katere do konca leta ni bilo možno realizirati, pa so se
za isti namen prenesle v leto 2019.

-

Največje investicije v letu 2018 so bile:
Nakup šotora za CZ v višini 7.399,42 €,
Sanacije plazov v višini 38.945 €
Rekonstrukcija občinskih cest iz 23. člena v višini 216.708,74 €
Urejanje pločnika in JR Cmereška gorca 30.377 €
Nova javna razsvetljava v Podčetrtku v višini 10.761 €
Kolesarska pot Sodna vas v višini 62.021,18 €
Kolesarska pot Sela-Virštanj 132.946,77 €
II. Faza kolesarska pot Sodna vas v višini 38.538 €
Trajno mobilno Obsotelje v višini 67.189,11 €
Izgradnja kanalizacije Škofja gora v višini 54.149,87 €
Investicije na vodovodnem omrežju, katere izvaja OKP d.o.o. 103.577,39 €.
Investicijski odhodki in transferi predstavljajo 25 % realiziranega občinskega
proračuna.
Realizacija tekočih odhodkov je bila nekoliko nižja kot v preteklem letu, kar pomeni,
da se tekoči odhodki niso povečevali, tekoči transferi pa so bili za 6% višji kot v
preteklem letu, največje povišanje pa odpade na vzgojnine in nato oskrbnine. So pa bili
investicijski odhodki realizirani za 50% več kot v preteklem letu. Delovanje
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna je bilo realizirano po planu.
Ocenjujemo lahko, da pri izvajanju programa dela v letu 2018 niso nastale morebitne
nedopustne ali nepričakovane posledice. V celoti gledano je bilo poslovanje v letu 2018
uspešno. Kljub temu, da so se izvajale investicije, pa so se sredstva za nerealizirane
investicije prenesla v leto 2019 in se niso nenamensko porabila.
Ga. Hostnik, predsednica Nadzornega odbora je podala poročilo odbora, ki je pregledal
in obravnaval Predlog Odloka o zaključnem računu ter predlagala, da se ga sprejme.
Prav tako je povedala, da se bo v letu 2019 vršila kontrola nad porabljenimi sredstvi in
sicer bodo pregledali eno investicijo, poslovanje ene KS ter sofinanciranje enega
društva.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
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Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o Zaključnem računu proračuna
Občine Podčetrtek za leto 2018.
K 4. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI OBČINSKE MEJE MED OBČINO PODČETRTEK IN
OBČINO KOZJE;
G. Počivavšek David je prišel na sejo.
G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da je na podlagi zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin za zagotavljanje usklajenega poteka mej
občin z mejami parcel v zemljiškem katastru naloži geodetskim upravam, da občinam na
podlagi podatkov, evidentiranih v zemljiškem katastru in registru prostorskih enot
posredujemo predlog poteka mej občin glede na meje parcel v zemljiškem katastru. Občine
lahko po prejemu predloga poteka mej občin posredujejo nov predlog poteka mej občin, nov
predlog morajo potrditi pristojni organi udeleženih občin. Na podlagi prejetega predloga s
strani geodetske uprave in po uskladitvi predloga s strani obeh občin, se predlaga sprejem
Sklepa o spremembi občinske meje med občino Podčetrtek in Kozje.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Sklep o spremembi občinske meje med
Občino Podčetrtek in Občino Kozje.
K 5. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O VIŠINI CENE PROGRAMA V ENOTI VRTEC OSNOVNE ŠOLE
PODČETRTEK;
G. župan je v uvodu povedal, da se cene v vrtcih zvišujejo po celotni Sloveniji in predal
besedo predstavnicam OŠ Podčetrtek, da podajo podrobnješo obrazložitev.
Ga. Jurak je podala podrobnejšo obrazložitev oz. analizo povišanja cene programom v
različnih starostnih obdobjih. Povedala je, da je Osnovna šola Podčetrtek na osnovi sprejetega
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, s
katerim so se plačna izhodišča dvignila za en plačilni razred s 1.1.2019 in spremembo
minimalne plače, pripravila novi izračun ekonomske cene v vrtcu. V vrtcu je 10 oddelkov, v
katerih je skupno normativno število otrok 174.
Ker so stroški plač v ekonomski ceni prevladujoč strošek, se to odraža tudi v povišanju cene
za posamezno starostno obdobje. Najbolj je obremenjeno 1. starostno obdobje, to so najmlajši
otroci, ker je število otrok po normativu najnižje (12-14) in zato povišanje plač bolj vpliva na
ceno. Normativi za drugo starostno obdobje in kombinacijo pa so 22-24 otrok.
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Vrtec obračunava deleže plačila na podlagi odločb, ki jih za posameznega otroka izda CSD.
Največji odstotek pri tem odpade na občino v višini 71,77 % ekonomske cene , starši
plačujejo 24.94 % ekonomske cene vrtca, razliko v višini 3.29% pa pokriva MIZŠ.
Dvig ekonomske cene bo veljalo od 1.5.2019, med letom pa se bo pokazalo, ali bodo
planirana sredstva za vzgojnine zadostovala.
Ker pa sta v vrtec vpisana dva otroka s posebnimi potrebami, katera na osnovi Odločbe
Zavoda za šolstvo, oba rabita spremljevalca, bo za občino to predstavljalo največji strošek
Tako znaša nova predlagana cena za 1. starostno obdobje 496,10 EUR
za 2. Starostno obdobje 390,20 EUR
kombinirana skupina 414,10 EUR
G. Lončariča je zanimalo, ali je dnevna cena prehrane zajeta v ekonomski ceni programa.
Ga. Švajger je odgovorila, da je zajeta.
G. župan je dejal, da je potrebno za vrtec zagotavljati vedno več sredstev iz proračuna in da
smo tudi 4 mesece pustili stare cene.
G. Ileka je zanimalo, koliko otrok brezposelnih staršev je vključenih v vrtec ?
Ga. Jurak je odgovorila, da nima podatka.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Sprejme se Sklep o višini cene programov v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek in se
uporablja od 01. 05. 2019 dalje.
K 6. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ
DRUŽINI NA DOMU;
G. župan je predal besedo ga. Lidiji Umek, ki vodi Center za pomoč starejšim na našem
območju in izvaja socialno varstveno storitev pomoč na domu.
Ga. Umek je dejala, da je vzrok povišanja cene sprememba plačnih razredov za socialne
oskrbovanke na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor, ki je pričel veljati z
1.1.2019. na osnovi tega je pripravljena nova kalkulacija cene storitve pomoč na domu, iz
katere je razvidno, da gre samo za spremembo tistih kalkulativnih elementov stroškov
storitev, ki se nanašajo na spremembe stroškov dela. Cena oskrbe se za občino poveča za 0,27
EUR/uro in za uporabnika . Ekonomska cena tako znaša 18,57 EUR in med vikendi 20,34
EUR/uro. Na koncu je še povedala, da trenutno v občini Podčetrtek oskrbujejo 39 občanov.
G. župan se je zahvalil za dobro delo, ki ga opravljajo in si želi, da bi v prihodnje bil to
strošek države in ne občine.
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G. Lončariča je zanimalo, ali dobijo storitve vse poravnane s strani uporabnikov in če imajo
delavke možnost izkoristiti dopust ?
Ga. Umek je odgovorila, da vse poteka nemoteno in da imajo možnost dopusta.
Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Sprejme se Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.
K 7. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OBČIN PODČETRTEK, BISTRICA
OB SOTLI IN ROGATEC V SVET ZAVODA GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA;
G. župan je povedal, da moramo imenovati skupnega predstavnika občin Podčetrtek, Bistrica
ob Sotli in Rogatec v svet zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina in predal besedo
predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
G. Hrovatic, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal,
da so predlog obravnavali na 2. korespondenčni seji. Povedal je, da je v prejšnjem mandatu
bila v svetu zavoda predstavnica iz Občine Podčetrtek, ga. Mojca Amon in da je sedaj na vrsti
predstavnik iz občine Bistrica ob Sotli. Tako so sprejeli sklep, da se kot predstavnica občin
Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Rogatec, v Svet zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina,
imenuje ga. Lidija Umek, stanujoča Zagaj 36, 3256 Bistrica ob Sotli. Predlagano sta že
potrdila ostala dva občinska sveta.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek kot predstavnico občin Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in
Rogatec, v Svet zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina, imenuje go. Lidijo Umek,
stanujočo Zagaj 36, 3256 Bistrica ob Sotli, za štiriletno mandatno obdobje.
K 8. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRENOSU KONCESIJE ZA IZVAJANJE
LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI IZ STATUSA ZASEBNEGA ZDRAVSTVENEGA DELAVCA NA
GOSPODARSKO DRUŽBO;
G. župan je povedal, da je bila koncesionarju g. Damijanu Jurjecu podeljena koncesija za
opravljanje lekarniške dejavnosti za območje Občine Podčetrtek. Z vlogo v mesecu februarju
pa je zaprosil za stališče o statusnem preoblikovanju lekarne. Lekarna posluje v obliki
samostojnega zdravstvenega delavca. V letu 2016 pa je stopil v veljavo nov Zakon o
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lekarniški dejavnosti, ki v sedmem odstavku 121. člena daje možnost, da se lahko izvajalec
lekarniške dejavnosti, ki opravlja to dejavnost statusno preoblikuje v gospodarsko družbo.
Prejeto vlogo je obravnaval tudi Odbor za razvoj gospodarstva in podjetništva na svoji seji in
sprejel sklep, s katerim predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k prenosu koncesije za
izvajanje lekarniške dejavnosti v občini Podčetrtek iz statusa zasebnega zdravstvenega
delavca na gospodarsko družbo.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Občinski svet Občine Podčetrtek daje soglasje k prenosu koncesije za izvajanje
lekarniške dejavnosti v Občini Podčetrtek, iz statusa zasebnega zdravstvenega delavca
Jurjec Damijan, mag.farm.spec., na gospodarsko družbo, v okviru statusnega
preoblikovanja, v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti.
K 9. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 1220 –
ROGINSKA GORCA;
G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da se predlaga ukinitev družbene lastnine v
splošni rabi na parc. št. 2409/6 in parc. št. 2409/5 v k. o. Roginska gorca, ker po teh parcelah
ne poteka več lokalna cesta. Po ukinitvi zemljišče v splošni rabi pa bo za zgoraj navedene
nepremičnine možen promet.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Sprejeme se Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini, parc. št.
2409/6 in parc. št. 2409/5, vse v k. o. 1220 – Roginska gorca.

K 10. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 1229 PODČETRTEK;
G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da se predlaga ukinitev družbene lastnine v
splošni rabi na parc. št. 606/2 in parc. št. 606/4 v k. o. Podčetrtek, ker po teh parcelah ne
poteka več javna pot. Po ukinitvi lastnine v splošni rabi pa parceli postaneta last občine
Podčetrtek.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
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NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Sprejeme se Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini, parc. št.
606/2 in parc. št. 606/4, vse v k. o. 1229 – Podčetrtek.
K 11. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 1230IMENO;
G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da se predlaga ukinitev družbene lastnine v
splošni rabi na parc. št. 1867/16 v k. o. Imeno, ker po tej parceli ne poteka več lokalna cesta.
Po ukinitvi zemljišče v splošni rabi pa bo za zgoraj navedene nepremičnine možen promet.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Sprejeme se Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini, parc. št.
1867/16 v k. o. 1230 – Imeno.
K 12. točki dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 1231 –
VIRŠTANJ;
G. župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da se predlaga ukinitev družbene lastnine v
splošni rabi na parc. št. 1401/28, 1401/31 in 1401/30 v k. o. Virštanj, ker po tej parceli ne
poteka več lokalna cesta. Po ukinitvi zemljišče v splošni rabi pa bo za zgoraj navedene
nepremičnine možen promet.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Sprejeme se Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini, parc. št.
1401/28, 1401/31 in 1401/30 vse v k. o. 1231 – Virštanj.
K 13. točki dnevnega reda:
POBUDE IN VPRAŠANJA
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G. Hrovatič je podal pobudo za postavitev dveh cestnih ogledal in sicer pri Trški cesti 99 in v
Olimju pri čarovnici. Prav tako je podal pobudo za nakup zemljišča parc. št. 78/1, 78/2, 78/3
in 78/4 vse v k. o. Sopote pri pokopališču za potrebe parkirišča. Povedal je še, da je lastnik
podpisal izjavo, da bi navedeno nepremičnino prodal za 10.000,00 EUR.
G. župan se je strinjal s podanim predlogom.
Kot drugo pa je dejal, da se predlaga tudi prodaja oz. zamenjava zemljišča na parc. št. 1906/2
v k. o. Imeno, katera je last občine Podčetrtek za potrebe Kmetijske zadruge Šmarje pri
Jelšah.
Za vse navedene prodaje oz. menjave in nakup se občinskemu svetu predlaga, da sprejme
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za leto 2019
G. Hostnik je še dejal, da Kmetijska zadruga že koristi ta del parcele.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
Sprejeme se Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja nepremičnin
premoženjem Občine Podčetrtek za leto 2019
K 14. točki dnevnega reda:
RAZNO
G. župan je pod točko razno predlagal, da se za projekt »Urbano Obsotelje«, ki ga izvajamo
skupaj z občino Rogaška Slatina zagotovijo dodatna sredstva v višini 21.550,00 EUR iz
postavke Zimsko vzdrževanje, kjer je bila poraba sredstev zaradi ugodnih vremenskih razmer
nižja. Prerazporejena sredstva se bodo upoštevala v rebalansu proračuna.
G. Lončarič je predlagal, da se projekti v bodoče pokažejo na sejah.
G. župan je odgovoril, da je že bilo izvedeno Javno naročilo in najugodnejša ponudba presega
zagotovljena sredstva. Dejal je, da bo v bodoče možno pogledati projekte tudi na sami seji.
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 ZA) sprejeli s k l e p:
NAVZOČIH: 12
ZA: 12
PROTI: 0
V proračun občine Podčetrtek za leto 2019 in v NRP za obdobje 2019-2022, se za leto
2019 zagotovijo dodatna sredstva na proračunski postavki številka 14033 Urbano
Obsotelje. Sredstva se v višini 21.550,00 EUR zagotovijo iz postavke 13001 Zimsko
vzdrževanje LC.
G. župan je v nadaljevanju svetnike seznanil, da se za 10. 05. 2019 predlaga sklic skupne seje
občinskih svetov občine Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, na kateri se bo sprejemala
Strategija razvoja turizma na našem območju. Zaradi tega predlaga, da se čim prej skliče
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odbor za turizem in obravnava predlog Strategije. V začetku meseca junija pa se potem
planira naslednja redna seja občinskega sveta.
Svetnike je informiral tudi o novi zaposlitvi, kajti Magda Jurjec odhaja s 01. 05. 2019 v pokoj.
Povedal je, da bomo s 01. 05. 2019 zaposlili novo sodelavko za splošne in pravne zadeve, to
je ga. Katja Mlaker. Z navedenim datumom pa bo tudi imenoval vršilca dolžnosti tajnika
občine.
V nadaljevanju je podal informacije o investicijah in otvoritvah, ki se izvajajo: otvoritev
pediatrije, izgradnja in otvoritev stolpa, menjava oken na šoli, odkupi zemljišč za kolesarske
steze, aktivnosti glede gradu in kašče…
G. Drozga je zanimalo na čigavo pobudo je postavljen prikazovalnih hitrosti v Pristavi ?
G. Lončarič je dejal, da smo zanj podali vlogo na Agencijo RS za varnost prometa.
Go. Kodrin je zanimalo, kdaj bo kakšen premik v kraju Virštanj ?
G. župan je odgovoril, da smo v letošnjem letu uspeli spraviti skoz cesto z ureditvijo plazišča
in iščemo rešitev za prestavitev ceste na Banovini.
G. Ileka so zanimali rezultati čistilne akcije ter kakšen je bil odziv Inšpektorata na našo
čistilno akcijo.
G. župan je odgovoril, da bo Inšpektorat na naslednji seji podal poročilo o delovanju.
G. Gobec je dejal, da so v Pristavi pri Mestinju zadovoljni in da so pobrali dosti odpadkov.
Ga. Štraus Trunk je dodala, da meni , da smo na našem območju vzorni glede ločevanja
odpadkov.

Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.

Zapisala:
Mojca AMON

ŽUPAN
Peter MISJA
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