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Z A P I S N I K 
 

7. REDNE SEJE  Občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila v sredo, 

28. avgusta 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. David Počivavšek, g. Vladimir Hrovatič, g. Gojko Lončarič, , 

mag. Darija Štraus Trunk, župan Peter Misja ter članice občinske uprave. 

 

ODSOTNI:  g. Srečko Gobec in ga. Klavdija Kovačič 

 

G. župan je v uvodu pozdravil prisotne na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek in 

predlagal, da se predloženi dnevni red sprejme. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (9 ZA) sprejeli naslednji   

d n e v n i   r e d: 

 

 

1. Predlog zapisnika 6. redne  seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek; 

3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, 

Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, 1. in 2. obravnava. 

4. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 2019 do 

30. 06. 2019 

5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Podčetrtek za leto 2019; 

6. Predlog Sklepa o soglasju k najetju likvidnostnega kredita JZ Razvojna agencija 

Sotla; 

7. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet JZ Zdravstveni 

dom Šmarje; 

8. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1210 Pristava; 

9. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1219 Sodna vas;  

10. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1217 Vonarje;  

11. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1231 Vonarje;  

12. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1233 Verače;  

13. Pobude in vprašanja; 

14. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal predloženi zapisnik 6. redne seje občinskega sveta  v obravnavo. 

 

G. Ilek je podal pripombo, da v zapisniku ni zapisano njegovo vprašanje, ki ga je zastavil 

direktorju JP OKP Rogaška Slatina g. Piršu, glede varnosti vodnih hramov. 

 

G. župan je odgovoril, da se bo to vprašanje dopolnilo v zapisnik 6. redne seje. 
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Člani občinskega sveta so  po razpravi soglasno (9 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

 

Sprejme se zapisnik 6. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek s podano 

pripombo. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE PODČETRTEK; 

 

G. župan je podal poročilo o realizaciji  sklepov 6. redne seje občinskega sveta  v obravnavo. 

 

Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (9 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

 

Sprejme se poročilo  o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine 

Podčetrtek. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA 

SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA 

OBČIN ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC, PODČETRTEK, ŠMARJE PRI JELŠAH IN 

KOZJE, 1. IN 2. OBRAVNAVA. 

 

G. Razboršek, vodja inšpektorata in redarstva je podal uvodno obrazložitev k predlogu 

Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave MIR. 

Dejal je, da bi se s spremembo odloka dodatno dodelile tri dodatne naloge: varstvo okolja, 

urejanje prostora in urejanje prometa. S tem bi v skladu s četrtim odstavkom 26. člena ZFO 

pridobili dodatnih 15 % točk, kar bi pomenilo, da bi občine iz državnega proračuna v bodoče 

za pet nalog prejele 50 % za plače in druge izdatke. 

 Nadalje je še dejal, da bi sprejetje Odloka dolgoročno pomenilo dodatne možnosti lažje 

reorganizacije občinskih uprav, dodatne zaposlitve za potrebe omenjenih nalog, ki bi se 

opravljale v skupni občinski upravi. Pri tem gre zgolj za organizacijsko pravne spremembe in 

ne vpliva finančno na občine soustanoviteljice. 

 

G. župan je podal predlog v razpravo in nato predlagal, da se predlog Odloka o spremembah 

Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (9 ZA) sprejeli  s k l e p: 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 
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Občinski svet Občine Podčetrtek obravnava Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 

organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 

Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje po skrajšanem 

postopku. 

 

Člani občinskega sveta so  nato soglasno (9 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 

organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 

Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, v 1. in 2. Obravnavi. 

 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK ZA OBDOBJE 

OD 01. 01. 2019 DO 30. 06. 2019 

 

 

G. župan je podal uvodno poročilo k tej točki dnevnega reda in podal polletno realizacijo 

proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019. 

 

Polletna realizacija proračuna prikazuje realizacijo občinskega proračuna v prvi polovici leta 

na prihodkovni in odhodkovni strani, katera se upošteva na osnovi prilivov in odlivov iz 

zakladniškega računa. Realizacija na prihodkovni strani je bila v višini 32,8 %. Davčni 

prihodki so bili realizirani v višini 49,1 %, od tega pa je bila dohodnina zbrana v višini 50 %. 

Višja je realizacija pri Davkih na premoženje,  v višini 524 %. Tudi realizacija nedavčnih 

prihodkov je nekoliko nižja, vendar  je to značilno  za to obdobje, ker investicije še niso 

zaključene in še niso nakazana sredstva za sofinanciranje. Enako velja za transferne prihodke, 

katerih sredstva za investicije pa še niso bila nakazana, ker so le-te še v teku in se zahtevki 

izstavijo po zaključku investicije. Prav zaradi tega, ker  investicije še niso zaključene in so se 

komaj pričele izvajati, predvsem zaradi postopkov javnih razpisov, je realizacija na 

odhodkovni strani  tudi samo 30,7 %. Poraba tekočih odhodkov je v višini 33,8 %, precej 

nižja pa je realizacija investicijskih odhodkov, zaradi zgoraj omenjenih dejstev.  

Odplačilo dolgoročnih kreditov poteka nemoteno in tekoče. 

V posebnem delu proračuna pa je v tabelaričnem delu prikazana podrobna poraba posamezne 

postavke. Realizacija določenih postavk  je višja in je odvisna od same vsebine postavke 

(postavka regres za letni dopust je realizirana že v celoti). Pri morebitnih odstopanjih od plana 

se bodo naredile prerazporeditve . 

Glede na nizko realizacijo investicijskih odhodkov pa vseeno  navajamo investicije, katere se 

že izvajajo, vendar  še situacije niso zapadle v plačilo oziroma se bodo izvajale v poletnih 

mesecih: 

- Rekonstrukcija občinskih cest v občini Podčetrtek (23. člen) (izvedba je končana, 

računi še niso zapadli v plačilo) 
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- Izgradnja povezovalne ceste Cmereška gorca-Sodna vas (priprava pogodbe z 

izvajalcem) 

- Ureditev pločnika Terme – Podčetrtek  (v zaključni fazi) 

- Sanacije plazu (v izvedbi) 

- Ureditev Emine tematske  poti (se izvaja) 

- Projekt Urbano Obsotelje (investicija končana) 

- Razgledni stolp na Rudnici (investicija končana, računi še niso zapadli v plačilo) 

- Investicija v Zdravstveno postajo Podčetrtek  (zaključena) 

V pripravi za izvedbo so še naslednje investicije: 

- Center za promocijo Šmarsko-virštanjskih vin 

-Izgradnja ČN in kolektorja Podčetrtek  

- Sanacija in ureditev knjižnice 

- Grad Podčetrtek 

 

Na koncu je še dejal, da Občina  tekoče pokriva vse svoje obveznosti. 

G. Hrovatič Vlado je prispel na sejo. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 

2019; 

 

G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal 

uvodno obrazložitev. Povedal je, da je bil na podlagi sklepa občinskega sveta o podelitvi 

priznanj Občine Podčetrtek v letu 2019, objavljen javni razpis. Do roka, 1. avgusta 2019, so 

prispeli predlogi predlagateljev, razvidni iz priloženega zbirnika, kateremu so priloženi tudi 

predlogi z obrazložitvami.  

 

Povedal je, da so člani komisije  razpravljali o vseh podanih predlogih.  Posebej je pojasnil, da 

so člani komisije soglašali, da je ga. Magda Jurjec primerna kandidatka za letošnjo plaketo, 

vendar jim je v nadaljevanju povedal, da je o predlogu, ki je imel širšo podporo večine 

svetnikov kontaktiral z njo. Ga. Magda Jurjec je bila presenečena in hvaležna, da smo se je 

spomnili in se zahvaljuje, plakete pa ni pripravljena sprejeti iz osebnih razlogov ter svojih 

pogledov in načel, saj meni, da se plaketa praviloma podeljuje samo za izjemne uspehe in 

izredne dosežke. Ker ni želela, da se o tem razpravlja so to njeno stališče člani Komisije 

spoštovali, razprave pa posebej niso zapisali v zapisnik. Zato se na tem mestu opravičuje, če 

je bilo kaj narobe. 

G. župan je dodal, da se je ga. Jurjec prav odločila, saj je za svoje opravljeno delo dobila 

plačilo in meni, da v postopku obravnave predlogov ni bilo nič narobe.  

Po razpravi so člani komisije soglasno sprejeli sklep, da se Občinskemu svetu  predlaga, da 

se: 

1. Plaketa občine podeli podjetju SYNCERUS d. o. o., Olimje 61, 3254 Podčetrtek, 

za dolgoletno uspešno promocijo občine in uspešno podjetniško pot. 

2. Priznanje občine g. Maksu Juraku, stan. Sela 7, p. Podčetrtek, za dolgoletno 

uspešno delo na humanitarnem in družbenem področju.                          



5 

 

3. Denarno nagrado Planinskemu društvu Atomske toplice Podčetrtek, za 

dolgoletno uspešno delovanje društva na območju Podčetrtka.                   

            
G. Ilek je dejal, da se moramo zamisliti nad odklonilnimi odnosi. Tudi g. Krašovec Jože je 

odklonil. 

 

G. Lončarič, je predlagal, da se v bodoče pridobi soglasje kandidata. 

 

Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (10 ZA) sprejeli  s k l e p e: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek podeljuje priznanja Občine Podčetrtek za leto 2019, in 

sicer: 

 

1. PLAKETO OBČINE 

- Podjetju Syncerus, d. o. o., Olimje 61, 3254 Podčetrtek, za dolgoletno uspešno 

promocijo občine in uspešno podjetniško pot. 

 

2. PRIZNANJE OBČINE 

- G. Maksu Juraku, stanujočem Sela 1, 3254 Podčetrtek, za dolgoletno uspešno 

delo na humanitarnem in družbenem področju. 

 

3. DENARNO NAGRADO 

- Planinskemu društvu Atomske toplice Podčetrtek, Trška cesta 41, 3254 

Podčetrtek, za dolgoletno uspešno delovanje društva na območju Podčetrtka. 

 

 

G. župan je na koncu te točke svetnike seznanil, da bo letošnje priznanje župana prejela dr. 

Bojana Gobec, za 30 let uspešnega izvajanja družinske medicine v Podčetrtku. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K NAJETJU LIKVIDNOSTNEGA KREDITA JZ 

RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA; 

 

G. župan je povedal, da občina soustanoviteljica RA Sotle, ki dobro posluje, vendar vodstvo 

ocenjuje, da bodo zaradi dolgotrajnih postopkov pregleda poročil in s tem zamika izplačil iz 

EU sredstev za sofinanciranje projektov, za zagotavljanje normalnega poslovanja primorani 

najeti premostitveni likvidnosti kredit. Strošek odobritve kredita v višini 50.000,00 EUR, z 

vračilom v roku enega oz. treh let in pripadajoče obresti bi pokrival JZ, znesek glavnice pa se 

glede na veljavni ključ razdelitve po posameznih občinah deli in odpade na Občino Podčetrtek 

5.505,00 EUR.  

 

Občinskemu svetu se zato predlaga, da izda soglasje k najetju predlaganega likvidnostnega 

kredita. 

Ga. Šelekar je še dejala, da ni nujno, da se bo kredit sploh najel. Če pa bodo potrebovali 

dodatna sredstva, lahko hitreje najamejo kredit, če imajo že pridobljena soglasja. 
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G. Ilek je dejal, da ne ve, zakaj se najema kredit za obdobje 3 let. 

 

G. župan je odgovoril, da je to možnost podaljšanja do 3 let in ni rečeno, da bodo kredit  sploh 

potrebovali. Povedal je še, da ima tudi občina probleme s pridobitvijo EU sredstev, ker so 

nakazila v večini primerov šele v naslednjem letu. A občina to likvidnostno lažje zagotavlja, 

kot Razvojna agencija Sotla. 

 

Člani občinskega sveta so po razpravi soglasno (10 ZA) sprejeli  s k l e p e: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek daje soglasje Razvojni agenciji Sotla k najemu 

kreditnih sredstev za potrebe premoščanja likvidnostnih težav v višini do vključno 

50.000,00 EUR z vračilom v roku enega leta (z možnostjo podaljšanja) do treh let, pri 

čemer delež, ki odpade na Občino Podčetrtek, znaša 5.505,00 EUR. 

 

 

K 7. točki dnevnega reda: 

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet JZ Zdravstveni dom 

Šmarje; 

 

G. Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je podal 

uvodno obrazložitev. Dejal je, da je občina  s strani javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje 

pri Jelšah, prejela poziv za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet  Zdravstvenega 

doma in povedala, da je Komisija obravnavala prejet predlog ter sprejela sklep, da 

Občinskemu svetu Občine Podčetrtek predlaga, da kot predstavnico ustanoviteljic v Svet 

Zdravstvenega dom Šmarje pri Jelšah imenuje go. Jožefo Užmah, stanujočo Pristava pri 

Mestinju 17, Pristava pri Mestinju. 

 

G. župan je opozoril go. Užmah, da se mora pri tej točki dnevnega reda izločit pri glasovanju. 

 

Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (9 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

 

Občinski svet Občine Podčetrtek v Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, kot 

predstavnico ustanoviteljice Občine Podčetrtek, imenuje go. Jožefo Užmah, stanujočo 

Pristava pri Mestinju 17, Pristava pri Mestinju. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 

1210 PRISTAVA; 
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Ga. Mlaker je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se predlaga ukinitev družbene 

lastnine v splošni rabi na parc. št. 1390/2 in 1358/8 – v k. o. PRISTAVA. Predmetne 

nepremičnine mejijo na lokalno cesto LC 406 231, vendar niso del cestne površine. 

Po ukinitvi lastnine v splošni rabi pa parceli postaneta last Občine Podčetrtek in bo možen 

promet z nepremičnino. 

 

Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Sprejme se Sklep, da se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah parc. 

št. 1390/2, površine 165 m2 in parc. št. 1358/8, površine 265 m2, k. o. 1210 – Pristava. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 

1219 SODNA VAS;  

 

Ga. Mlaker je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se predlaga ukinitev družbene 

lastnine v splošni rabi na parc. št. 508/11, površine 342 m2 – v k. o. 1219 Sodna vas, ker ta 

parcela ni več v funkciji ceste. 

Po ukinitvi lastnine v splošni rabi pa parceli postaneta last Občine Podčetrtek in bo možen  

pravni promet in se bo ta parcela kompenzirala z delom parcele, po kateri poteka javna 

kategorizirana občinska cesta JP 817 291. 

 

Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (11 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Sprejme se Sklep, da se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah parc. 

št. 508/11, v k. o. 1219 – Sodna vas. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 

1217 VONARJE;  

 

 

Ga. Mlaker je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se predlaga ukinitev družbene 

lastnine v splošni rabi na parc. št. 875, površine 216 m2 – v k. o. 1217 Vonarje, ker ta parcela 

ni več v funkciji ceste. 

Po ukinitvi lastnine v splošni rabi pa parceli postaneta last Občine Podčetrtek in bo možen  

pravni promet in se bo ta parcela kompenzirala s parc. št. 321/3 ter parc. št. 321/6, obe k. o. 

1217 – Vonarje, ki so sedaj v zasebni lasti in na njih stoji vodohram. 
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Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Sprejme se Sklep, da se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini, parc. št. 

875, površine 216 m2, k. o. 1217 – Vonarje.  

 

 

K 11. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 

1231 VIRŠTANJ;  

 

Ga. Mlaker je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se predlaga ukinitev družbene 

lastnine v splošni rabi na parc. št. 1400/29, površine 703 m2 – v k. o. 12131 Virštanj, ker ta 

parcela ni več v funkciji ceste. Navedena parcela v naravi predstavlja dvorišče. 

Po ukinitvi lastnine v splošni rabi se bo parcela kompenzirala s parcelami, ki so v zasebni lasti 

in po njih poteka novozgrajena kolesarska steza. 

 

Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Sprejet je bil Sklep o  ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini, parc. št. 

1400/29, površine 703 m2, k. o. 1231 – Virštanj. 

 

 

K 12. točki dnevnega reda: 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI V K. O. 

1233 VERAČE;  

 

Ga. Mlaker je podala uvodno obrazložitev in povedala, da se predlaga ukinitev družbene 

lastnine v splošni rabi na parc. št. 2033/16, površine 45 m2 – v k. o. 1233 Verače, ker ta 

parcela ni več v funkciji ceste. Navedena parcela v naravi predstavlja dvorišče. 

Po ukinitvi lastnine v splošni rabi se bo parcela kompenzirala s parcelami, ki so v zasebni lasti 

in po njih poteka novozgrajena kolesarska steza. 

 

Člani občinskega sveta so  brez razprave in soglasno (10 ZA) sprejeli  s k l e p: 

 

NAVZOČIH: 10 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Sprejet je bil Sklep o  ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini, parc. št. 

2033/16, površine 45 m2, k. o. 1233 – Verače.. 
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K 13. točki dnevnega reda: 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

G. Hrovatič je podal pobudo, da se odkupi nepremičnina na Trški cesti 81, ker se prodaja za 

40.000,00 EUR in bi bilo možno kdaj narediti krožni promet za avtobuse. 

 

Ga. Novak je dejala, da je potrebno preveriti, ali je objekt kulturne dediščine. 

 

G. Lončarič je predlagal, da se na začetku Emine tematske poti pri klopeh in mizah naredi 

nadstrešek oz. enostaven objekt. 

 

G. Ileka je zanimalo, čigav projekt je Vonarsko jezero ? 

 

G. župan je odgovoril, da v tej fazi dela država. Občina pa bo nadaljevala z OPPN-jem za to 

območje. 

 

G. Ilek je opozoril na to, da če se zniža kota, pomeni to poplavno ogroženost našega območja. 

 

G. Lončarič je dejal, da so za to narejene študije in bodo to strokovnjaki za to področje 

izračunali. 

 

 

K 14. točki dnevnega reda: 

RAZNO 

 

G. Župan je svetnike seznanil, da bo slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznaj ter 

podelitev priznanja EDEN, v petek 06. septembra v hotelu Sotelia v Termah Olimia. 

 

Go. Kodrin je zanimalo, ali se je že kaj dogovarjalo glede zemljišča v lasti g. Leskovška na 

Banovini. 

 

G. župan je odgovoril, da se bo v kratkem pogovoril z lastnikom. 

 

G. Drozga je zanimalo glede ureditve ceste proti Marinšeku. 

 

G. župan je odgovoril, da bo zadeva v kratkem realizirana, saj so nam SIDG obljubili 

sofinanciranje obnove vozišča. 

 

G. Lončariča je zanimalo, ali obstaja projekt za adaptacijo knjižnice. Predlaga, da se od zunaj 

sanira, na notranji strani pa namesti izolacijo, ki ne pušča vlage v prostor. 

 

G. župan je predlagal, da g. Lončarič pregleda popise in se določimo način sanacije knjižnice. 

 

G. župan je na koncu seje svetnike povabil na ogled zaključenega projekta »Urbano 

Obsotelje« ter investicij, ki so bile v letu izvedene na področju osnovne šole. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.55 uri. 

 

Zapisala:       ŽUPAN   

Mojca AMON       Peter MISJA 
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