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Na podlagi 17. in 19. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08), 21. in 24. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14 /07 in 27/08) ter na podlagi sklepa
št. 332, sprejetega na 26. redni seji občinskega sveta Občine Straža
sklicujem
4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Straža
v torek, 11. maja 2010, ob 19. uri,
v sejni sobi Občine Straža,
Ulica talcev 9, 8351 Straža
Razlogi za sklic izredne seje so:
-

-

-

-

V skladu z tretjo alinejo 4. točke V. poglavja Sklepa o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo Gospodarske cone Zalog (Uradni list RS, št.
107/07) mora pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem proučiti pripombe in predloge iz
javne razgrnitve ter v 15 dneh zavzeti stališče, ki ga mora objaviti na svetovnem spletu. Javna
razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Zalog je bila
zaključena 26. 4. 2010, stališča pa morajo biti zavzeta in objavljena do 11. 5. 2010, zato je
sklicana izredna seja ter na dnevni red uvrščena 2. točka dnevnega reda.
Sklep št. 332, ki je bil sprejet na 26. seji občinskega sveta, je bil, da se opravi seznanitev
občinskega sveta Občine Straža z dejavnostjo in razvojnimi načrti družb Ekosistemi d.o.o. in
ONM – Energija d.o.o., ki delujejo na območju nekdanje Opekarne Zalog. V okviru javne
razgrnitve in javne obravnave OPPN GC Zalog so bile podane tudi pripombe in predlogi s
strani navedenih družb, zato je potrebno, da se 1. točka dnevnega reda obravnava na tej seji,
pred obravnavo in sprejemom stališč do pripomb in predlogov, podanih v okviru javne
razgrnitve in javne obravnave OPPN GC Zalog.
Glede na to da bo na seji zaradi 2. točke opravljena predstavitev OPPN GC Zalog, je na isti
seji smiselno opraviti tudi prvo obravnavo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za Gospodarsko cono Zalog - dopolnjen osnutek, zato je tudi ta točka uvrščena na
dnevni red.
Pravilnik o spremembi pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža je bil
obravnavan že na 26. redni seji občinskega sveta Občine Straža, vendar ni bil sprejet, sta pa
bila sprejeta Program športa za leto 2010 in novi Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje
športnih programov v Občini Straža. Ker nameravamo v mesecu maju 2010 objaviti razpise
za financiranje društev v Občini Straža (tudi zaradi izida časopisa Stražan), je točka
predlagana za obravnavo na izredni seji.

Za izredno sejo predlagam naslednji
D N E V N I R E D:
1.

Določitev dnevnega reda

2.

Seznanitev občinskega sveta Občine Straža z dejavnostjo in razvojnimi načrti družb
Ekosistemi d.o.o. in ONM – Energija d.o.o. na območju nekdanje Opekarne Zalog –
seznanitev

3.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Zalog,
dopolnjen osnutek - obravnava in sprejem v prvi obravnavi

4.

Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega
osnutka OPPN GC Zalog – obravnava in sprejem

5.

Pravilnik o spremembi pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža –
obravnava in sprejem

S sklicem izredne seje so priložena tudi gradiva za vse točke dnevnega reda.
S spoštovanjem!
Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
Vabljeni :
- Članice in člani občinskega sveta Občine Straža
- Predsednik Nadzornega odbora Občine Straža
- Direktor Občinske uprave Občine Straža
- Strokovni delavci Občinske uprave Občine Straža
- Podjetje Struktura d.o.o.
- Podjetje Chronos d.o.o.
- Podjetje Ekosistemi d.o.o.
- Podjetje ONM energija d.o.o.

Obveščeni :
- Sredstva javnega obveščanja

