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ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE STRAŽA
Na podlagi 17. in 19. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) ter 21. in
24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14 /07, 27/08, 38/13 in 48/15)
sklicujem
4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Straža, ki bo
v ponedeljek, 26.03.2018, ob 17. uri
v sejni sobi Občine Straža
Ulica talcev 9, 8351 Straža

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

Določitev dnevnega reda

2.

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Gospodarska cona Zalog (SD OPPN_2 GC Zalog) - obravnava in sprejem

3.

Poročanje o izvedenih aktivnostih in planiranih nadaljnjih ukrepih v zvezi s sanacijo na
pogorišču podjetja Ekosistemi d.o.o. - seznanitev

Razlogi za sklic izredne seje:
Od požara v podjetju Ekosistemi d.o.o. ter 3. izredne seje, ki je bila na to temo, je minilo že več kot pol
leta. Na pobudo svetnikov, kot tudi na skupnem sestanku, ki smo ga imeli s svetniki v sredo, 14.03.2018
je bilo dogovorjeno, da se na 4. izredni seji seznani z izvedenimi aktivnostmi ter izvedenimi ukrepi
pristojnih organov glede sanacije pogorišča. Zaradi pospešitve postopka spremembe OPPN GC Zalog,
je na seji predvidena tudi obravnava Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (SD OPPN_2 GC Zalog).
S sklicem seje je priloženo gradivo za 2. in 3. točko dnevnega reda.
S spoštovanjem.
Župan Občine Straža
Dušan Krštinc, l.r.

VABLJENI:
- Članice in člani občinskega sveta Občine Straža,
- Članice Nadzornega odbora Občine Straža,
- Direktorica Občinske uprave Občine Straža,
- Strokovni delavci Občinske uprave Občine Straža,
- Acer d.o.o.
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Agencija RS za okolje,
- Inšpektorat RS za okolje in prostor,
- Podjetje Ekosistemi, d.o.o.
- Predstavnik CI Franc Plut
Obveščeni:
-

Sredstva javnega obveščanja.

