Odgovori svetnikom na vprašanja in pobude pri pripravi proračuna za leto 2015
MARIJA MIHELIČ
1. Pol manj sredstev je namenjeno za gospodarstvo, kot ga namenjamo za turizem. Sredstva, ki
jih nameravamo dati za turizem, gospodarstvo in kmetijstvo je potrebno na novo
prevrednotiti.
Opredelitev: Sredstva, ki so se zmanjšala na programu za gospodarstvu so predvsem zaradi
zmanjšanja sredstev pri programih RC.
2. Naredi naj se izračun koliko prihodkov bi imeli, če bi se zemljišča v GC Zalog prodala po polni
ceni in koliko po subvencionirani ceni.
Opredelitev: Prihodki od polne cene prodanih zemljišč bi znašali 730.000 EUR, ob maksimalnem
subvencioniranju 233.910 EUR.
3. Kakšen namen se predvideva na področju turizma in koliko novih delovnih mest je
predvideno na tem področju.
Opredelitev: Sredstva niso namenjena za direktno subvencioniranje turizma, so pa namenjena za
promoviranje občine, delovanja Turističnega društva in za urejanje turistične infrastrukture (urejanje
govejakov, čolnarn, urejanje sprehajalnih poti, prireditvenega prostora, projekt Sava-Krka bike in
mreža postajališč za avtodome…).
4. Veslaški center - ni ga v obdobju 4 let. Ni predvidene rešitve za otroke, ki čakajo in se
pripravljajo za veslanje v križišču. Ureditev tega dela.
Opredelitev: Glede objekta za potrebe veslaškega športa bomo opredelili prostor in časovnico
gradnje v strategiji razvoja oz. v planu za štiriletno obdobje.
5. Doreči razvoj športnih programov, kulturnega in mednarodnega sodelovanja.
Opredelitev: V okviru postavke mednarodnega povezovanja je predvidena prijava na razpis, sredstev
ni mogoče prerazporediti na področje športa.
LIDIJA PLUT
1. Višje postavke naj bodo bolj podrobno obrazložene.
Opredelitev: Smo upoštevali.
DUŠAN DULAR
1. Predlaga ureditev Vavte vasi, zavede naj se v NRP in planira sredstva za pripravo
dokumentacije
Opredelitev: V proračunu imamo planirana del sredstev za pripravo projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo ceste skozi Vavto vas. Glede na to, da gre za državno cesto bomo k izdelavi
dokumentacije pristopili, če bo dokumentacijo in investicijo v svojem deležu financirala država.
2. Financiranje vaških krajevnih odborov
Opredelitev: Trenutno nimamo vaških krajevnih odborov niti ne vemo kakšna sredstva bi bila
potrebna za financiranje le teh. Izvajal bom zbore občanov kar se mi zdi najboljša in najbolj
neposredna oblika demokracije. Z zbori občanov imajo možnost soodločanja vsi krajani oz. vaščani
posameznega naselja.

3. Priprava načrta za oskrbovalni center za starejše občane
Opredelitev: Izvajanja aktivnosti na področju starejših oz. določitev politike na tem področju bo
opredeljena v Strategiji razvoja občine Straža.
4. GC Zalog- naj se naredi le toliko GJI kot bo izkazan interes oz. kolikor parcel se bo v coni
prodalo.
Opredelitev: GJI se bo gradila glede na uspešnost postopka prodaje zemljišč. V primeru, da postopki
ne bodo uspešni, gradnji ne bomo pristopili.
5. Pripravi naj se dokument Načrt razvoja občine, kjer bi se generalno opredelilo kmetijska
dejavnost, turizem in malo gospodarstvo za obdobje 10 let (delovanje društev, gospodarstva)
Opredelitev: V izdelavi je strategija razvoja občine. K sodelovanju pri izdelavi bodo vabljeni tudi
delovna telesa in strokovna javnost.
6. Postopki izvrševanja proračuna- župan ima možnost prerazporejati v višini 20 %
Opredelitev: V odloku ostaja nespremenjeno glede na pretekla leta se pa sredstva prerazporejajo
znotraj posameznega glavnega programa, ter med glavnimi programi do višine 20 % ter iz
posameznega področja porabe v drugo področje porabe proračuna tudi do višine 20 %.
7. Zadolževanje, obresti so planirana v višini 10.000 EUR za kaj so namenjena
Opredelitev: Sredstva so predvidena za plačilo stroškov zadolževanja, plačilo obresti dolgoročnega in
kratkoročnega kredita.
IVAN KOPINA
1. Nujno, da se zagotovi denar za parcelacijo, mejnike in odkupe zemljišč. Naredi naj se načrt
kje je prioriteta in izvesti tam kjer se da postopek izpeljati.
Opredelitev: Umestili smo postavko Ureditev statusa kategoriziranih cest po zasebnih zemljiščih. V
letu 2015 so namenjena sredstva za izvedbo postopkov odmere in odkupa zemljišč.
2. Kadrovski načrt (glede realizacije zaposlitev)
-

Odgovor podan na seji (Tea)

JANEZ JERIČ
1. Ali je bilo tudi v preteklih letih sofinancirana gasilska oprema. Kateremu društvu gre
denar?
Opredelitev: V preteklih letih je bila sofinancirana gasilska oprema. Sredstva prejemata PGD Vavta
vas in PGD Dolenja Straža.
ADREJ PETKOVIČ
1. Podrobno obrazložitev sklepa o odboru za družbene dejavnosti.
- Lili Šiler je podala odgovor, da je bilo na odboru s strani Pavla Vidica predlagano, da naj se
vsem društvom procentualno vzame enak delež.
Opredelitev: V dopolnjenem predlogu proračuna smo pobudo upoštevali.

ANDREJ RADEŠČEK
1. Naj se v proračun dajo vsi projekti, ki so predvideni v obdobju štirih let in jih določimo
prioriteto.
Opredelitev: Odgovor je bil podan na seji.
2. Koliko delovnih mest se predvideva v GC Zalog, kašna bo dejavnost in ali je seznam
zainteresiranih podjetnikov javen?
Opredelitev: Odgovor je bil podan na seji.
3. Ali je za mlin že opredeljena dejavnost, ki se bo izvajala?
Opredelitev: Odgovor je bil podan na seji.
4. Ali se bodo zaradi izgradnje mostu sredstva za prevoze otrok zmanjšalo?
Opredelitev: Odgovor je bil podan na seji.

