Članicam in članom Občinskega sveta Občine Straža

PISNI ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLAN-OV/IC
OBČINSKEGA SVETA OBČINE STRAŽA
I.

Neodgovorjena vprašanja in pobude z 2. seje občinskega sveta

1. POBUDA ŠT. 8– g. DUŠAN DULAR
Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – sprememba Poslovnika spremeniti določbe 70. člena v delu, da se spremeni rok dostavljanja gradiva iz dosedanjih pet
dni na deset dni pred sejo delovnega telesa. S tem se bi dal komisiji ali odboru potreben čas za
proučitev gradiv, kar mora biti cilj vseh, sklepčnost ne bi smela biti vezana na večno
prisotnihčlanov OS. Predlog je, da se spremeni tako, da je sklepčnost delovnega telesa vezana le
na večno prisotnih članov.
ODGOVOR
Gradivo bo istočasno kot svetnikom posredovano tudi odborom in komisijam.
Pobuda glede spremembe Statuta in Poslovnika pa bo uvrščena na dnevni red Komisije za statut in
poslovnik.
2. POBUDA ŠT. 9 – g. DUŠAN DULAR
Ustanovitev začasne komisije za varstvo okolja, ki bi skrbela, oziroma opozarjala na skrb do
čistega in zdravega življenjskega okolja.
ODGOVOR
Pobuda bo dana v presojo Odboru za okolje, prostor, komunalo in promet in Komisiji za statut in
poslovnik, tovrstne naloge so sicer že v pristojnosti Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet.
3.
POBUDA ŠT. 10 – g. DUŠAN DULAR
Spremembo določila statuta glede števila članov delovnih teles iz 3-5 na 3-7
ODGOVOR
Pobuda bo uvrščena na dnevni red Komisije za statut in poslovnik.

4. POBUDA ŠT. 13– g. BORUT LIKAR
Podal je kritiko, ki jo je prejel od občanov glede delovanja občinske redarke, občinski program
varnosti naj se ažurira, vnese naj se jasne usmeritve glede delovanja redarja
ODGOVOR
Zaradi spremembe zakonodaje bomo pristopili k spremembi Občinskega programa varnosti Občine
Straža, pri katerem bodo sodelovali Medobčinski inšpetorat in redarstvo občin Dolenjske Toplice,

Mirna peč, Žužemberk in Straža, Policijska postaja Dolenjske Toplice, SPVCP, Varnostni sosvet in
občinska uprava. Sprejemal ga bo občinski svet. V času priprave bo možno dajati predloge.
5. VPRAŠANJE ŠT. 17 – g. ANDREJ RADEŠČEK
Status lastništva parcele, kjer je postavljena enota za prečrpavanje v Jurki vasi
ODGOVOR
Enota za prečrpavanje je postavljena na parc. št. 3179 k.o. Jurka vas, katere lastnica je Občina Straža.
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