PREDLAGATELJ
2. dopisna seja
Tonče Cerar

Matej Zorko

POBUDA, PREDLOG…

ki je trajala od 9. 4. 2020 od 15. ure naprej do 14. 4. 2020 do 23. ure
Kako daleč je občina pri
Pripravljen je popis za izvedbo 3. faze projekta. Ker zaradi pandemije nismo mogli organizirati
pridobivanju papirjev za
sestanka s projektantom, nadzornikom, odborom in občinskim svetom, da bi razjasnili vse glede
3. fazo gasilskega doma
dosedanje in bodoče gradnje Gasilsko-kulturnega doma Mezgovci, bomo to opravili v skladu
v Mezgovcih?
s popuščanjem ukrepov Vlade, predvidoma v maju, vsekakor pred naslednjo redno sejo sveta.
Takoj zatem, bomo objavili javno naročilo.
Kdaj bo objavljen razpis,
Planira se, da se bo javno naročilo izvedlo v drugi polovici meseca maja 2020.
za izbiro izvajalca teh del?
na področju okolja.
Predlagal, da se naslednja
Naslednja seja občinskega sveta se bo sklicala v skladu z ukrepi in varstvom zdravja
seja občinskega sveta
vseh, ki se bodo seje udeležili, kar pomeni, da se bo seja sklicala v dvorani večnamenskega
centra Dornava. Glasovanje se bo izvedlo ročno, brez prisotnosti snemanja, saj je o snemanju
skliče preko videokonfer.
sistemov ali v dvorani
potrebno urediti člen v Poslovniku občinskega sveta, v skladu z zakonom o varovanju osebnih
večnamenskega centra
podatkov.
Dornava.
Naslednja redna seja se planira v drugi polovici maja 2020.

Ali so se v letu 2019
sredstva političnim
strankam nakazala, če
niso, so bila preusmerjena
kam drugam?

Srečko Kondrič

ODGOVOR

V poročilu OŠ Dornava je
zapisano da je za
izboljšanje pogojev za
delo zavoda imenovana
3 članska skupina, ki jo je
imenoval svet zavoda.

26. člen Zakona o političnih strankah določa, da mora lokalna skupnost financirati politične
stranke. Ugotovilo se je, da občina od leta 2014 tega zakona do sedaj ni upoštevala, zato
smo pristopili k realizaciji. Zakaj se financiranje političnih strank ni izvajalo je potrebno
preveriti pri prejšnjem vodstvu in Nadzornem odboru.
Sredstva v višini 1.000,00 EUR so za leto 2020 planirana na proračunski postavki 01400 (412000).
in se bodo izplačala na podlagi sprejetega Sklepa o financiranju političnih strank.
V letu 2019 so se sredstva porabila za povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanije v
skladu z 23. členom Zakona o volilni in referentumski kampaniji.
Trenutno iz strani občine v skupino ni imenovanega člana. S strani šole so imenovani
hišnik, ravnatelj, s strani staršev pa predsednik Sveta staršev. Z OŠ že tečejo dogovori,
da se v skupino imenuje predstavnik občine.

Zanimalo ga je, kako je z
imenovanjem članov iz
občine glede priprave
najnujnejših vzdrževalnih
in ostalih investicij glede
šole.
Zanimalo ga je kdo
pripravlja dokumentacijo
za projekt obnova
vodovodnega sistema?

Kako je s pripravo
kolesarskih poti, pripravo
dokumentacije in
kdaj se načrtuje izgradnja?

Ali ostane še vedno 1
režijski delavec ali se
načrtuje še razpis za
zaposlitev še enega
delavca?

Pri izgradnji vodovodnega sistema Spodnje Podravje gre za primarni vod med občinami v
dolžini cca 240 km, kateri bo financiran iz Evropskih sredstev, vendar se o višini sredstev še ne ve.
Občine, ki so vključene v projekt so 8. 1. 2020 sklenile Pogodbo o sofinanciranju projekta
"Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje - projektna dokumentacija
za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)", s katero so se med drugim tudi
dogovorile, da Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah izvede postopek javnega naročila
za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja (DGD). Osnutek dokumentacije je Občina Sveti Andraž v pregled občinam poslala
20. 4. 2020, katere dokumentacijo pregledajo in podajo svoje predloge in pripombe.
Prav tako so se občine dogovorile, da se v okviru predlagane dokumentacije, predvidi tudi
možnost oddaje naročila za projekt za izvedbo (PZI).
Projektiranje je ocenjeno na okoli milijon evrov. Sredstva bo prispevalo 17 občin s širšega
ptujskega območja. Edini občini, ki nista podali soglasja za sofinanciranje sta Občina Kidričevo
in Občina Starše.
Za odsek 4 - Dornava - Ptuj in odsek 2 Ptuj - Juršinci - Dornava - Juršinci so se podpisali
Sporazumi o pripravi investicijske dokumentacije in vloge za sofinanciranje operacije s
podjetjem Fima projekti d. o. o., za kar so se tudi izdale naročilnice.
Za odsek 4 - Dornava - Ptuj je pripravljena projektna naloga, ki je že potrjena s strani Komisije
za potrjevanje projektnih nalog na DRSI. Za navedeni odsek so se tudi pridobile ponudbe in
se je izdala naročilnica za oceno vrednosti kmetijskih zemljišč.
Za odsek 2 je pripravljena projektna naloga, vendar še čaka na termin potrjevanja na Komisiji
za potrjevanje projektnih nalog na DRSI.
Na občinski upravi smo pregledali dela, ki se morajo skozi leto opravljati preko Režijskega
obrata. Trenutno za opravljanje dela zadostuje en delavec, o dodatni zaposlitvi se še ni
odločilo.

Na strani občine je bil
razpis za oddajo
poslovnega prostora
v najem, kdo je bil izbran?

Občina je na spletni strani občine objavila Javno zbiranje ponud za oddajo poslovnega
prostora v najem, ki se nahaja na naslovu Dornava 135 b. Gre za poslovni prostor - kavarna
na katerega je prišla samo ena ponudba. Ponudnik Mesarstvo Hrga d. o. o. je izpolnjeval
pogoje za najem, zato se je sklenila pogodba o najemu s 1. 4. 2020, za določen čas 2 (dveh) let.

