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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 8. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA, KI JE BILA, DNE  1.8.2012 OB 

1600 URI V PROSTORIH SEJNE SOBE OBČINE SVETA ANA

Roman Režonja
Opozori, da je v Ledineku pri Gornik Antoniji na cesti poškodovan jašek za vodovod.
Odgovor župana:
V kolikor je zadeva v pristojnosti občine jo bomo sanirali. V kolikor pa je sanacija v pristojnosti 
MB Vodovoda se jih bo obvestilo.

Drago Ruhitel
Predlaga popravilo bankine na Kocbekovem klancu.
Odgovor župana:
V okviru rednih vzdrževalnih del bomo zadevo uredili.

Dušan Kokol
Sprašuje kdaj  bo izvedena sanacija zemeljskega plazu na cesti  Froleh in  predlaga postavitev 
PVC smernih količkov pri uvozu na priključek Hafner Robi.
Odgovor župana:
V prihodnje se načrtuje večje krpanje udarnih jam z asfaltom. V okviru tega bo delno saniran 
tudi plaz v Frolehu.

Karl Škrlec
Opozori, da se je pojavila luknja na pločniku od KTC proti preši. Sprašuje kaj je z izgradnjo 
WIfi interneta za katere so se podpisale pogodbe. Predlaga ureditev križišča v Rožengruntu na 
cesti proti Žlabru. Opozori na slabo preglednost na občinskih cestah zaradi posajene koruze v 
ovinkih. Predlaga postavitev hidranta pri gasilskem domu v Lokavcu.
Odgovor župana:
Za postavitev hidranta pri gasilskem domu v Lokavcu se je potrebno posvetovati z Mariborskim 
vodovodom, ki ima vodovod v upravljanju. Ugotoviti je potrebno pritiske in odvzem vode.
Glede slabe preglednosti na občinskih cestah ima občina inšpektorja, ki sam kontrolira in ima 
možnost  sprotnega  kaznovanja  lastnikov.  Glede  interneta  se  kaže  nova  možnost  pridobitve 
signala preko antene  iz Pohorja in  naprej po žičnem omrežju telekoma.
Glede Wifi omrežja od podjetja  Brezžična  zvestoba pa je težava, ker so vsi računi blokirani. 
Možne so samo posamezne tožbe.
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POBUDE IN VPRAŠANJA NA 9. SEJI
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