Občina Semič
Gradivo za 7. sejo občinskega sveta v septembru 2007 - k točki 13 dnevnega reda
Zadeva: Vloge in pritožbe občanov

1. Prošnja vaščanov Oskoršnice in zgornjega dela Vajdove ulice
Številka: 671-05/2007-2
43 podpisanih vaščanov Oskoršnice in zgornjega dela Vajdove ulice je na občinski svet naslovilo prošnjo za
pomoč pri ureditvi športnega igrišča, kjer bi njihovi otroci, ki jih je trenutno 33, lahko aktivno preživljali prosti
čas, s čimer bi jim zagotovili zabavno in varno otroštvo. Prosijo za odkup prostora in ureditev igrišča, pri
čemer so pripravljeni pomagati s prostovoljnim delom.
Predlagajo lokacijo na začetku Oskoršnice, katere lastnik je g. Franjo Neubert, s katerim so že vspostavili
stik in je zemljišče pripravljen prodati. Zemljišče je travnik, v izmeri 3.038 m2, parcelna št. 4200/2, k.o.
Semič, v naravi pa je dodobra zaraščena parcela, ki kot taka ne služi nobenemu namenu.
Pomembno je, da občina podpira športne aktivnosti mladih in njihovo druženje ter na ta način pripomore k
dolgoročnemu reševanju problematike mladoletnega prestopništva in zasvojenosti z drogo.
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:
Opravi se cenitev zemljišča in se v proračunu leta 2008 nameni sredstva za odkup zemljišča ter
zagotovi sredstva za poravnavo. V naslednjih letih se poskušajo pridobiti dodatna sredstva za
ureditev igrišča.

2. Prošnja vaške skupnosti Kal za finančno pomoč pri obnovi vaške cerkve sv. Lenarta na Kalu
Številka: 092-17/2007-2
Vaška skupnost na Kalu prosi za finančno pomoč pri obnovi notranjosti vaške cerkve sv. Lenarta na Kalu.
Svojo vlogo utemeljujejo z dejstvom, da je notranjost v zelo slabem stanju in je potrebna obnove zaradi
varnosti vernikov. Ker vsa obnova temelji na 16. do 18. gospodinjstvih, prosijo za finančno pomoč.
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:
Vaški skupnosti se zagotovi del sredstev s proračunom 2008.

3. Prošnja za finančno pomoč pri organizaciji tekmovanja za pokal GZ Slovenije
Številka: 093-11/2007-4
PGD Štrekljevec je že v juniju na občinski svet naslovil vlogo za finančno pomoč pri organizaciji tekmovanja
za pokal GZ Slovenije. Prosijo za povrnitev stroškov, ki so jih imeli s tem tekmovanjem.
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:
Finančna pomoč se nameni iz sredstev, s katerimi razpolaga občinski svet za pomoč pri delovanju
društev.
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