ZAPISNIK
19. seje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet,
ki je bila 09.07.2013
Prisotni člani: Lidija Plut, Pavel Vidic, Samo Jakljič, Albin Kregar, Mojca Tavčar;
Ostali prisotni: Alojz Knafelj, Borut Likar, Matjaž Petruna
Začetek:
18:00
Zaključek:
19:40
Sejo Odbora je začel voditi sklicatelj seje, župan Alojz Knafelj, ki je uvodoma ugotovil sklepčnost odbora in
dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Določitev dnevnega reda
Izvolitev predsednika Odbora
Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža
Razno

K točki 1 – Določitev dnevnega reda
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
Odbor je sprejel predlagani dnevni red z glasovi:

4 ZA, 0 PROTI

Takoj na začetku druge točke se je seji pridružila Mojca Tavčar.
K točki 2 – Izvolitev predsednika Odbora
Alojz Knafelj je uvodoma podal razlago, da je Odbor trenutno brez predsednika, ker je prejšnji predsednik
odbora g. Franc Derganc odstopil s funkcije občinskega svetnika in s tem člana in predsednika odbora. V
Odbor je medtem imenovan nov član, g. Albin Kregar.
Za predsednika odbora je lahko izvoljen samo član, ki je tudi občinski svetnik.
Člani odbora so predlagali za predsednico go. Lidijo Plut.
Župan je dal na glasovanje naslednji
SKLEP
Ga. Lidija Plut se izvoli za predsednico Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet.

Odbor je sprejel predlagani sklep z glasovi:

4 ZA, 0 PROTI

Župan je predal vodenje seje Odbora novo izvoljeni predsednici odbora g. Lidiji Plut.
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K točki 3 – Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža
Ga. Plut je povedala, da je bil na sejo Odbora vabljen g. Likar kot predlagatelj točke dnevnega reda na seji
občinskega sveta v zvezi s spremembo Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Straža in mu
dala uvodno besedo.
Občinski svetnik g. Borut Likar je podal razlago v zvezi s pobudo za spremembo Odloka.
Razprava:
V razpravi so bili člani odbora mnenja da sprejemanje odloka po skrajšanem postopku ni primerno glede na
zahtevnost problematike.
Podan je bil predlog, da se poskuša zadeva rešiti s pomočjo mediacije.
Izraženo je bilo mnenje, da bi dekategorizacija dela ceste povzročila dodatne težave, ter odprla podobne
primere na drugih lokacijah, kjer ceste potekajo po zasebnih zemljiščih.
Potrebno je spoštovati veljavno gradbeno dovoljenje.
Postavljeno je bilo vprašanje ali je izdelava nadomestne poti javni ali zasebni interes.
Predsednica je dala na glasovanje naslednji
SKLEP
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža naj sprejme
Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Straža.
Odbor je glasoval o predlaganem sklepu z glasovi:

0 ZA, 0 PROTI

Predlagani sklep ni sprejet.
K točki 4 – Razno
Kdaj bo popravljena gozdna cesta od Drganjih sel proti Makutam?
Odgovor: cesta je bila urejena v ponedeljek, 8.7.2013.

Zapisal:
Matjaž Petruna
Višji svetovalec II
Predsednica Odbora za
okolje, prostor, komunalo in promet
Lidija Plut l.r.
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