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POBUDA, PREDLOG…
20.01.2020
Predlagal, da se ponovno
pošlje dopis za ureditev
Bresniškega potoka na
porečje reke Drave
Kako daleč je z
zaposlovanjem v RO in
na področju okolja.

Ali z Telemachom še
vedno velja dogovor, da
bo optika do vsake hiše
Zanimalo ga je glede
plačila rezervacije v
poletnih mesecih
za otroke iz območja
Občine Dornava, ki
obiskujejo izmenski vrtec
Ali so s Cestnim podjetjem
Ptuj sprejeti ceniki na
podlagi Koncesijske
pogodbe?

Zapisnik VO Dornava.

ODGOVOR

S strani občine se je dne 4. 2. 2020 poslal dopis na Agencijo Republike Slovenije za
okolje, Oddelek porečja reke Drave, s katerim se jih je ponovno obvestilo o problematiki
na lokaciji Bresniškega potoka na območju naselja Lasigovci.
Za zaposlovanje v Režijskem obratu se bo do konca maja objavil javni natečaj še za enega
zaposlenega.
Za področje urejanja prometa je občina šla v skupni razpis preko Skupne občinske uprave
Spodnje Podravje z Občino Trnovska vas. Nova zaposlena bo začela delo opravljati z mesecem
aprilom in bo na Občini Dornava štiri dni v tednu.
Obstoječim naročnikom se bo optika izgradila do hiše. Tisti, ki pogodbe nimajo sklenjene, je
potrebno, da se s Telemachom sklene pogodba, saj gredo le takrat v izgradnjo optike.
Izmenski vrtec iz Občine Dornava obiskuje 8 otrok, ki so iz različnih starostnih obdobij.
Mesečna subvencija občine je 1.821,89 EUR. Gre za podatke iz meseca februarja 2020.
Ob subvencioniranju rezervacije v poletnih mesecih, bi bil mesečni dodatni strošek občine
1.208,45 EUR.

Občina ima sklenjeno Koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin s Cestnim
podjetjem Ptuj d. d.. Vsako leto je k koncesijski pogodbi sklenjen Aneks, po katerem se je v
prejšnjih letih plačevalo po mesečnem pavšalnem znesku. Z 1. 1. 2020 je občina podpisala aneks,
da se opravljena dela obračunavajo po dejansko opravljenih delih in izmerjenih količinah,
ovrednotenih po ceni za enoto mere, ki izhaja iz ponudbenega predračuna, ki je priloga aneksa.
Za vsak mesec posebej se sproti pripravlja plan del, katerega se s strani občine potrdi. Na
podlagi potrjenih del se na koncu meseca izstavi situacija.
Občina je zapisnik Vaškega odbora Dornava prejela. Predlagani predlogi so se pogledali in
se bo o njih razpravljalo in iskalo rešitve na podlagi sredstev, ki so zagotovljena v proračunu.
Pred pripravo proračuna za leto 2021 se bo z vsemi vaškimi odbori sklical sestanek, da bodo
pripravili predloge in izpostavili prioritete, ki se bodo zajele v NRP za naslednja štiri leta.
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Opozoril na hišo, za katero
je občina že dobila
opozorilo inšpektorja, ker
ogroža cesto.
Na kakšen način je bila
plačana ureditev
odvodnjavanja na
LC 076041?
Kdo bo zadolžen za
kontrolo in oglede na
terenu nad izvedbo del
Cestnega podjetja Ptuj?
Zanimal ga je načrt
odplačevanja kredita
glavnice in obresti pri
DUTB.
Predlagal je, da se na
pokopališču Polenšak
uredi tabla za prepoved
vodenja psov na
pokopališču.

Občinska uprava je poslala dopis na Center za socialno delo glede skrbnika lastnika hiše.
Najprej je potrebno pridobiti podatke o skrbniku, da bo občina lahko nadaljevala postopek.

Za ureditev odvodnjavanja iz ceste - LC 076041 je Cestno podjetje Ptuj d. d. pripravilo ponudbo
v višini 6.952,06 EUR z DDV. Na podlagi ponudbe je podjetje tudi opravilo ureditev, katera
je bila obračunana v okviru situacije na podlagi Koncesijske pogodbe.
Ogled skupaj s preglednikom Cestnega podjetja Ptuj je izvajal podžupan. Z novo
zaposlitvijo preko SOU SP z mesecem aprilom, bo preglede in kotrolo opravljala novo
zaposlena oseba.
Župan je bil o načrtu odplačevanja kredita pri DUTB na sestanku v banki. Dogovorili so se
o načrtu, vendar so ga ti kasneje spremenili. Predlog o odplačevanju je šel v obravnavo
na komisijo pri DUTB. Občina o odločitvi banke še ni prejela odgovora.
Občina je dolg začela odplačevati od avgusta 2019 in sicer med 4.000,00 EUR in
4.400,00 EUR na mesec, po likvidnostnih možnosti občine.
Za navedene znake se pridobivajo ponudbe.

