
PRIPOMBE PODANE NA ODBORU ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE 

Sprejet sklep: 

Odbor za gospodarstvo in finance predlaga, da se iz proračuna za leta 2021 črta 3. faza 
investicije v šoli, sredstva se naj prerazporedi na Beli most in ceste. 

 

 

Druge pripombe 

Zlatka Dvoršak je vprašala zakaj na TIC ni predvidenih sredstev. 

Igor Erker je povedal, da je tukaj prišlo do napake, za katero se opravičuje. Sredstva za TIC bodo 

predvidena. 

 

Zlatko Dvoršak je glede spodbujanja rabe obnovljivih virov zanimalo, zakaj je ponovno predvidenih 

3.000 EUR, glede na to, da nimamo nobenih predvidenih projektov. 

 

Zlatka Dvoršak  je dejala, da je premalo predvideno za ceste. 

Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da naj se za ceste vzame sredstva iz tretje faze osnovne šole. 

 

Zlatka Dvoršak  je ponovno podala pripombo glede šole v naravi, kjer se planira 3.000 EUR, realizacija 

pa je spet samo 1.000. 

 

Danilo Lončarič je podal sledeče  predloge za proračun 2021: 
• JP 946901 Vidmar – kodrič Ravna (VO mostečno) – 375 metrov – 33.570,83 
• JP 946791 Vidmar- Blisk (vo mostečno) – 260 m – 23.292,35 
• Makole- Mesarič – Zanič – pločnik – 42.132,00 EUR 
• JP 947062 – Stranske Makole – Pepelnak – 440 m – 62.564,58 
• Cesta v Mostečnem Simrajh Aleš- Kodrič Andreja – 7.700 
• Mostečno: geološka študija – 2983,32 EUR 
• Ložnica: kanali pri Mlaker Alojzu – 30 m – 2190 EUR 
• Športna infrastruktura- šolsko igrišče – 67.000 EUR 
• Veliko igrišče ob dravinji 43.000 EUR 
• OPN – 20.000 EUR 
• Ložnica – Motaln-most luči– 4.987 EUR 
• Pečke igrišče 33.000 EUR + prijava na Fundacijo za šport 
• pričnejo se naj postopki za položitev optike (vasi Ložnica, Mostečno, Stari grad). 
• VO Stari Grad- Variša vas – obnova ceste del JP 946681 in del JP 946684 – 850m2 + 

mulde- 29.918 EUR 
• Sanacijo poškodbe JP 946681 po lanskem neurju – iz elementarja. 

 

Igor Erker je pojasnil, da položitev optike ni v pristojnosti občine, tržni interes za celotno območje 

občine je bil izkazan v okviru projekta RUNE. 

 

Andrej Galun je predlagal investicijo v most Varoš v višini 100.000 EUR. 
 
Zlatka Dvoršak je predlagala preplastitev in sanacijo ceste pri Jančič Stanetu v dolžini 170 m – 15.300 
EUR 
 
Zlatka Dvoršak je za Vaški odbor Stopno  predlagala še popravilo kabla javne razsvetljave, sedaj le 
zasilno pokrpano, del cevi je ven. Predvideno 2.190 Eur. Popravilo bankin na LC 440 531. 
 

Zlatka Dvoršak je opozorila še nato, da se ne JP 946761 seseda brežina v dolžini 100 m, potrebnih 
predvidoma 790 EUR za manjšo sanacijo. Predlaga še investicijo v cesto Cesta Stopno-Savinsko v 
višini med 20.000 in 30.000 EUR. 
 

 



 

 

 

PRIPOMBE PODANE NA ODBORU ZA OKOLJE, PROSTOR IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 

 

Mag. Danilo Lončarič je povedal, da so na odboru za gospodarstvo in finance podali sledeče predloge: 
• JP 946901 Vidmar – Kodrič Ravna (VO Mostečno) – 375 metrov – 33.570,83 
• JP 946791 Vidmar- Blisk (VO Mostečno) – 260 m – 23.292,35 
• Makole- Mesarič – Zanič – pločnik – 42.132,00 EUR 
• JP 947062 – Stranske Makole – Pepelnak – 440 m – 62.564,58 
• Cesta v Mostečnem Simrajh Aleš- Kodrič Andreja – 7.700 
• Mostečno: geološka študija – 2983,32 EUR 
• Ložnica: kanali pri Mlaker Alojzu – 30 m – 2190 EUR 
• Športna infrastruktura- šolsko igrišče – 67.000 EUR 
• Veliko igrišče ob Dravinji 43.000 EUR 
• OPN – 20.000 EUR 
• Ložnica – Motaln-most luči– 4.987 EUR 
• Pečke igrišče 33.000 EUR + prijava na Fundacijo za šport 
• pričnejo se naj postopki za položitev optike (vasi Ložnica, Mostečno, Stari grad). 
• VO Stari Grad- Variša vas – obnova ceste del JP 946681 in del JP 946684 – 850m2 + 

mulde- 29.918 EUR 
• Sanacijo poškodbe JP 946681 po lanskem neurju – iz elementarja 
• Most Varoš – 100.000 EUR 
• preplastitev in sanacijo ceste pri Jančič Stanetu v dolžini 170 m – 15.300 EUR 
• popravilo kabla javne razsvetljave – 2.190 EUR 
• cesta Stopno -Savinsko – 20.000 do 30.000 EUR 
• JP 946761 – sanacija brežine – 790 EUR 

 

 

Stane Jančič je predlagal, da se postavita še dve luči pri vrtcu. Popravi se naj javna razsvetljava pri 
zdravstvenem domu. Prav tako predlaga, da se na relaciji Štatenberg-Stranske Makole postavijo luči, 
kjer so že položeni kabli za javno razsvetljavo.  
 
Marjan Dovar je izpostavil, da je treba rešiti problem meteornih vod pri Ileku v Makolah.  
Stane Jančič je povedal, da je podobno problem v Pečke pri Bahtijaraj, ki dobiva vso vodo iz celotnega 
hriba. 
 
 
Mag Danilo Lončarič je predlagal, da se opravi razmislek glede hitenja investicije v požarno varnost v 
osnovni šoli. Meni, da bi bilo trenutno bolj smiselno, da se učitelje preseli v 1. nadstropje. 
Stane Jančič je menil, da je že od starta je bila napaka, da so malčki v 1. nadstropju. 
Zlatka Dvoršak je dejala, da je bilo včasih v šoli precej  več otrok in razredov,  pa je bilo dovolj prostora 
Mag. Danilo Lončarič je menil, da bi vrednost investicije v požarno varnost lahko bila manjša. 
 
 


