OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

22. redna seja občinskega sveta
dne 27. junija 2018

Gradivo za 21. točko dnevnega reda

ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude

OBČINA
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Številka: __/2018
Datum: 07. 06. 2018
OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t
ZADEVA:

Odgovori na vprašanja občinskega svetnika, g. Mira Juharta
izražena na 21. redni seji občinskega sveta, dne 17.04.2018

Vprašanja:
1. Opozarja na dotrajane bankine v naselju Sp. Nova vas ter predlagal ureditev brežin.
2. Zanima ga, ali je možna ureditev in doasfaltiranje bankin v smeri Črešnjevec do
Leskovca.
3. Opozoril je na dotrajano konstrukcijo mostu v naselju Leskovec.
4. Kako je z ureditvijo parkirišča v Veleniku pri dovozu na avtocesto. Ali je vse skladno
z zakonodajo?

Odgovori:
1. Bankine se urejajo ves čas v letu saj je to na nek način »živa stvar«.
2. Na določenih delih, kjer širina vozišča to omogoča, se bodo letos izvedle asfaltne
mulde v sklopu rednega vzdrževanja, na odsekih kjer je potrebna širitev vozišča pa to
letos ne bo mogoče.
3. Konstrukcija mostu se bo pregledala s strani izvajalca rednega vzdrževanja občinskih
cest.
4. Parkirišče na Veleniku ureja Direkcija RS za ceste.
S spoštovanjem,

Pripravil:
Marko Pučnik

Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič
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ZADEVA: Odgovori na vprašanja občinskega svetnika, g. Štefana Otorepca, g.
Modesta Motalna in g. Maksimilijana Tramška izražena na 21. redni seji občinskega
sveta, dne 17.04.2018
Vprašanje:
Sprašuje, kdaj bodo nakazana sredstva za zimsko službo, ali bodo za ta namen dodatna
sredstva oz. naj se sredstva, ki so v proračunu, nakažejo takoj.
Odgovori:
Sredstva katera so bila planirana v proračunu Občine so že bila nakazana, ostala pa bodo
skladno s sprejetim rebalansom proračuna Občine.
S spoštovanjem,

Pripravil:
Marko Pučnik

Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič
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ZADEVA: Odgovori na vprašanje občinske svetnice, ga. Jelke Jamnik na 21. redni
seji občinskega sveta, dne 17.04.2018
Vprašanje:
Tržnica v gradu se je zelo dobro prijela. Zanima jo, ali vsi ponudniki plačujejo enako
pristojbino za najem prostora in če je možno, da bi se prodaja v zimskem času vršila v
pristavi?
Odgovori:
Vsi ponudniki plačujejo enako pristojbino za najem stojnice in uporabo prostora, ponudniki,
ki potrebujejo elektriko, plačujejo več.
Tržnica tudi pozimi poteka zunaj na dvorišču. Ponudniki in uporabniki se ne pritožujejo.
Uporaba Pristave za tržnično dejavnost ni mogoča, ker prostori za to ne ustrezajo higienskim
in sanitarnim standardom, v njih tudi ni elektrike.
Herta Žagar
Zavod za kulturo Slov. Bistrica

Vodja oddelka za gospodarstvo:
Mag. Monika KIRBIŠ ROJS

