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Ali se bo izvedlo
usposabljanje za področ.
varstva pri delu za nosilce
obrti v Občini Dornava?
Ali je kaj novega v zvezi
z Brestnškim potokom?
Kako je z legalizacijo
mrliške vežice v
Polenšaku?

Matej Zorko

ODGOVOR

Kako daleč je izvedba
Urgentnega centra Ptuj?
Predlagal je, da se
odgovori na vprašanja iz
sej občinskega sveta
preberejo na seji ali
objavijo na spletni strani
občine.
Predlagal je ureditev oz.
obnovitev peš poti do
dvorca Dornava, ter
poizvedbo o lastništvu poti.
Kako je z dodatnimi
sredstvi in aktivnostmi
v Dvorcu Dornava?

Usposabljanje za področje varstva pri delu in varnosti pred požarom s praktičnim prikazom
gašenja za vse nosilce obrti na območju Občine Dornava se je izvedlo 10. junija 2020.

Občinska uprava je 3. 6. 2020 ponovno poslala preko elektronske pošte dopis na RS Agencijo
RS za okolje, Oddelek za porečje reke Drave, glede vzdrževanja Brestniškega potoka
v Lasigovcih. Do sedaj še niso posredovali nobenega odgovora.
16. 6. 2020 je na občini potekal sestanek v zvezi z lastništvom mrliške vežice in pokopališčem
na Polenšaku. Dogovorilo se je, da se na Škofijo v Maribor pošlje dopis s predlogi občine
o prenosu lastništva mrliške vežice na občino in prodajo ali pogodbo o najemu za zemljišče
pokopališča v Polenšaku.
Odgovor je v prilogi.
Za odgovore na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, se bo na spletni strani
pripravila rubrika na kateri se bodo objavljali.

Po poizvedbi o lastništvu predlagane poti se je ugotovilo, da je del poti vpisano kot javno
dobro, del pa Republika Slovenija. Zraven poti je tudi avtobusno postajališče, ki leži
na parceli, katere lastnik je Občina Dornava.
S strani občine se je 2.6.2020 na Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
poslal dopis za pridobitev soglasja za izvedbo seje občinskega sveta v dvorcu in prošnja za
termnin sestanka na temo ponovnega odprtja dvorca za javnost.
Ponovno se je na predlog članov komisije poslal dopis na isto ministrstvo še 16.6.2020.
Ko se bo s strani ministrstva dobil odgovor, se bo dogovorilo o nadaljnih aktivnostih.

Jože Brumen

Danijel Rus

Srečko Kondrič

Marko Mernik

Kako je z odpravo napak
Ravnatelj OŠ Dornava je pripravil zapisnik o popisu napak na objektu vrtec. Ta zapisnik je
na objektu vrtrca Dornava? občina poslala nadzorniku pri izgradnji objekta, kateri ga mora dopolniti in podati svoje mnenje.
Na osnovi navedenega se bo izvajalcu poslal zahtevek za odpravo napak.
Kako je s popravilom
Na prošnjo občine je Komunalno podjetje Ptuj posredovalo stanje hidrantov na območju
hidrantnega omrežja
občine. Sredstva za popravilo nekaj hitrantov so se predlagala v Rebalansu št. 1 Proračuna
omrežje na Polenšaku?
Občine Dornava, kateri se bo obravnaval na 11. redni seji, z dne 2. 7. 2020.
Ali je že izbran novi
Sklep o imenovanju novega poveljnika Civilne zaščite bo župan izdal v mesecu juniju 2020.
poveljnik Civilne zaščite
v občini?
Predlagal, da se v RO
Trenutno se ne razmišlja o dodatni zaposlitvi v Režijskem obratu občine.
zaposli še ena oseba.
Kakšna je možnost
Sredstev za nevedeno ni planiranih v proračunu občine za leto 2020.
hlajenja oz. ogrevanja
mrliške vežice v
Polenšaku?
Ali bo v letu 2020 izvedena Sredstva za projekte, ki so planirani v proračunu za leto 2020 se bodo v višini , kot so planirana
preplastitev cesta
v letošnjem letu realizirala.
Doljni Breg
Ali je bilo zabeleženo
Odgovor je v prilogi.
izlitje pri čistilni napravi,
dne 17.5.2020?
Ali je bil zamenjan
Biološki filter je bil zamenjan v mesecu februarju 2020.
biološki filter na
kanalizacijskem omrežju?
Kako je z nadaljnim
Za prostore, ki jih je imel v brezplačnem najemu Rdeči križ se bo izvedel javni poziv za
najemom prostora, ki ga
zbiranje ponudb o oddaji prostora v najem. Rdečemu križu se bo prostor omogočil v
koristi Rdeči križ?
prostorih večnamenskega centra Dornava.
Predlagal je, da se
Za izvedbo občinskega praznika in prireditev v okviru njega se ni odločilo. Občankam in
občinski praznik izpelje
občanom se je preko radia in spletne strani čestitalo ob občinskem prazniku.
v manjši obliki.

Zakaj se v določenih
delih ne polaga optični
kabel?

Podjetje Teleing d.o.o. iz Ljutomera nadgradnjo optičnega omrežja izvaja na območjih po
njihovem interesu.

