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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

Zadržanje sklepa Občinskega sveta v zvezi z umestitvijo Zbirno –
reciklažnega centra na lokaciji Sela – obrazložitev

Namen:

Ponovna odločitev

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13)

Predlagatelj:

Župan Alojz Knafelj

Poročevalec:

Župan Alojz Knafelj

Obrazložitev:

Občinski svet Občine Straža je na pobudo občanov, ki so proti umestitvi ZRC
v bližino njihovega kraja, na 21. redni seji dne 23.05.2013 obravnaval
problematiko glede umestitve ZRC na predmetni lokaciji. Po obravnavi
problematike je sprejel naslednji sklep:
»S K L E P št. 253
1. Občinski svet zahteva umik zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja za
ZRC v Občini Straža na lokaciji Sela.
2. Do naslednje seje občinskega sveta mora župan občinskemu svetu
posredovati gradivo o možnih lokacijah o umestitvi ZRC v Občini Straža s
strokovnimi podlagami in predlogi sklepov.«
V skladu s šestim odstavkom 33. člena Zakona o lokalni samoupravi župan
zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v
nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga
občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer
mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve
občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take
odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.
Župan je mnenja, da gre za nezakonito odločitev občinskega sveta, za katero
občinski svet ni imel pravne podlage. Občinski svetniki so investicijo namreč

že potrdili s sprejemom Proračuna na občinskem svetu, kjer so bili natančno
seznanjeni tudi z lokacijo nameravane gradnje. Projekt izgradnje ZRC je bil
vključen v Proračun za leto 2013, na proračunski postavki 15016 Zbirnoreciklažni center v višini 20.000,00 EUR za naslednje namene:
15016 Zbirno-reciklažni center
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000,00 EUR
14.118,00 EUR
900,00 EUR
4.982,00 EUR

V Obrazložitvah proračuna za leto 2013 je bilo v okviru proračunske postavke
obrazloženo:«, da mora občina v skladu s področno zakonodajo zagotavljati
prostor za ločeno zbiranje odpadkov - ZRC. Na osnovi pripravljene projektne
dokumentacije in pridobljenega gradbenega dovoljenja je predvidena
postavitev ZRC na lokaciji čistilne naprave Straža v naselju Sela. Sredstva so
namenjena tudi za izvedbo tehničnega nadzora.«
Mnenje župana je, da na samo pridobitev gradbenega dovoljenja občinski svet
ne more, niti ne sme vplivati, lahko pa z rebalansom proračuna in s
spremembo NRP umakne investicijo. Tudi kar se zadeva 2. točke sklepa je
župan mnenja, da je nezakonita, saj so mu svetniki naložili izvedbo nalog, za
katere nima zagotovljenih finančnih sredstev. Enako je tudi pri tem mnenja, da
se mu lahko ta naloga naloži z umestitvijo le - tega v rebalans proračuna.
Glede na to, da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ZRC že
izdelan in je vložen na upravno enoto, del plačila po pogodbi pa je vezan na
pridobitev gradbenega dovoljenja, bi morala občina kljub umiku izpolniti
svojo pogodbeno obveznost, ne glede na morebitno neustreznost projekta za
gradbeno dovoljenje.

Predlog:

Glede na zgornje navedbe in utemeljitve je zgoraj navedeni sklep občinskega
sveta nezakonit, zato predlagamo občinskemu svetu, da ponovno odloča o
sklepu iz 21. redne seje.

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

