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Zadeva: Odgovori na vpraSanja mestnega svetnika Ale5a Kardelja

1. Kdaj in kje bodo lahko dlanidruitva upokojencev Kozarje izvajaliaktivnosti?

Sluiba za lokalno samoupravo upravlja z objekti in poslovnimi prostori, ki so namenjeni tudi za programe
in druge aktivnosti detrtnih skupnosti. Lokalna dru5tva upokojencev, ki so organizirana sicer 5e po sistemu
biv5ih krajevnih skupnosti, lahko uporabljajo te prostore, de se s svojimi aktivnostmi vkljudijo v program
domicilne detrtne skupnosti. DU Kozarje je vkljudeno v program iS Vid, zato lahko uporablja prostore, ki
so namenjeni za izvajanje programa dS Vit. Ker MOL na obmodju Kozarij ne razpolaga z lastnimi objekti ali
poslovnimi prostori, ki bi jih lahko namenili za delovanje lokalne samouprave, imamo za ta namen v
prostorih PGD Kozarje, Cesta na Kljud 56 najete poslovne prostore. Najete prostore (44 m2) sestavljajo
pisarna in manj5a sejna soba ter moZnost uporabe dvorane, ki jo imajo gasilci (na podlagi predhodnega
dogovora z gasilci). To pomeni, da DU Kozarje ima mo2nost uporabe prostorov, prav tako pa tudi vsi ostali
z obmodja Kozarij, ki se vkljudujejo v program eS Vid.

2. Ali bo in kdaj izvedena izgradnja doma krajanov v Kozarjah?

MOL ne nadrtuje izgradnjo Doma krajanov v Kozarjah.

3. Ali ima MOL na tem obmodju kakSne prostore, kijih lahko nameni za zgoraj omenjene dejavnosti?

MOL na obmodju Kozarij nima v lasti objektov ali poslovnih prostorov, ki bijih lahko namenil za potrebe
lokalne samouprave oziroma eS Vid, zato ima prostore za ta namen v na.|emu.

Lep pozdrav,

Vojko Gr0nfeld
SluZbe za lokalno


