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POBUDE IN VPRAŠANJA 
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave
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POBUDE IN VPRAŠANJA 
NA 7. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA, KI JE BILA, DNE  4.4.2012 OB 

1600 URI V PROSTORIH SEJNE SOBE OBČINE SVETA ANA

Župan:
Prečita sklep vlade, da občine sprejmejo sklepe s katerimi predlagajo da se v se v zavodih kjer so 
ustanoviteljice  občine  finančni  presežki,  ki  so  nastali  do  konca  leta  ne  izplačajo  za  osebne 
dohodke.
Občinski  svet  potrdi  predlagani  sklep,  ki  se  posreduje  Javnemu  zavodu  OŠ  Sv.  Ana  in 
Mariborskemu vodovodu. 

Tom Nino Kastelic
Predlaga, da se prouči možnost sofinanciranja avtobusnih kart za prevoze otrok v Maribor.
Odgovor:
Irena Golob 
Sedaj je za takšne subvencije pristojen center za socialno delo, kjer je možnost subvencioniranja 
prevozov. 

Sprašuje kako je z obljubljenim internetom Wi fi –Brezžična zvestoba d.o.o. in kdaj se bodo 
gramozirale ceste.
Odgovor župana:
Na področju interneta ni pravega odgovora, ker se podjetje, ki je podpisalo pogodbe z občani ne 
odziva.  Prav  tako pa  podjetje  nima  premoženja  preko katerega  bi  se  dalo  povrniti  vplačane 
akontacije.
Ceste se bodo gramozirale in vzdrževale v okviru letnega programa vzdrževanja cest.

Breda Špindler
Sprašuje kakšna je bila udeležba na čistilni akcijo »očistimo Slovenijo v letu 2012«
Odgovor župana:
Akcije se je udeležilo manj ljudi kot preteklo leto. Približno 150 občanov.

Drago Ruhitel
Opozori, da nameravana ureditev otoka  pred šolo na način kot se izvaja ni najbolj posrečena 
izbira.

Dušan Kokol
Sprašuje zakaj dela na izgradnji sončne elektrarne v Žicah stojijo.
Odgovor župana:
Lastnik ima veliko dela v lastni proizvodnji. Z deli bo nadaljeval v kratkem. Prav tako pa je še 
dodatno prodano naslednjih 4000 m2 zemljišč. 
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POBUDE IN VPRAŠANJA NA 8. SEJI
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