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Priloga:  

- Pregled pobud in vprašanj občinskega sveta z odgovori 



 

POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI 

 

17. SEJA OBČINSKEGA SVETA, 27. junij 2012 

1. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Branko Orel 

Predlaga, da občinska uprava do septembra pripravi predstavitev vsebine muzejske zbirke v pomniku za 

občinski svet  

Odgovor:  

Scenarij vsebine je pripravljen za predstavitev na 18. Redni seji 

2. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Branko Orel 

Predlaga, da se pripravi projekt, kako se bo končala okolica pomnika na Cerju in to zadevno tudi razpis. 

Odgovor: 

Okolica pomnika je bila predmet raziskovanja dveh projektov, ki so predstavljeni v gradivu za 18. 

Redno sejo. Raziskalo se je kaj vse od naravne in kulturne dediščine imamo v okolici Cerja oz v t.i 

Spominskem parku oz. parku miru. V turistični strategiji smo sicer širše turistično območje 

poimenovali kot Park Cerje.  V gradivu za 18. Redno sejo so navedeni projekti, ki so se na podlagi 

študij izvajali in se še bodo izvajali za predstavitev kulturne in naravne dediščini v bliţnji in malo 

manj bliţnji okolici Cerja.  

3. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Branko Orel 

Svetnik je predlagal, da naj se občina angaţira za odkup zemljišča na območju stare opekarne v Biljah za 

potrebe muzeja.  

Odgovor: Podali smo predlog lastnikom za odstop oziroma odkup parcele cca 2100 m2, ki zajemajo 

peč in dimnik. 

 

4. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Leopold Blaţič 

Svetnik je vprašal v kakšni fazi je Občinski prostorski načrt? 

Odgovor: 

Izdelovalci strokovnega gradiva podjetje Locus d.o.o. so v pripravili obseţen odgovor oz strokovne 

podlage na podlagi negativnega mnenja iz strani ministrstva za kmetijstvo in okolje na 134 straneh. 

V strokovnih podlagah za utemeljevanje posegov na kmetijska zemljišča v postopku izdelave OPN-

ja so navedni argumenti, ki pričajo v prid spremembam. Strokovne podlage skupaj z prošnjo za 

usklajevalni sestanek smo poslali na ministrstvo za kmetijstvo in okolje 9.7.2012.  

Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Leopold Blaţič 

Svetnik sprašuje kako deluje komisija za ocenjevanje zazidalnih parcel, ki je bila ustanovljena iz občine in 

upravne enote? 

Odgovor: Ni bilo ustanovljene nobene tovrstne komisije.  



 

5. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Silvester Medvešček 

Svetnik predlaga, da ţupan seznani občinski svet o nadaljevanju izgradnje kanalizacijskega omreţja v 

Mirnu.  

Odgovor: Načrti za kanalizacijsko omreţje so izdelani. V teku je sklepanje sluţnostnih pogodb, ki so 

potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja. O nadaljevanju poteka projekta vas bomo redno 

obveščali v sklopu poročanja občinskemu svetu o delu na občini.   

1. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Silvester Medvešček 

Svetnik sprašuje kdaj bo občinski svet razpravljal o pobudi Statutarno-pravne komisije glede zdruţevanja 

odborov in komisij? 

Odgovor: Predvidoma v jesenskih sejah v sklopu obravnave spremembe statuta in poslovnika 

občinskega sveta.  

 

13 . Redna seja 

Svetnik Muţina da pobudo, da se postavi na cesti v Orehovljah pri športnem parku grbine za umiritev 

prometa. 

Odgovor iz 1. sestanka komisije za tehnično urejanje prometa (sreda, 23. 05. 2012) 

 Predlog postavitve hitrostnih ovir na cesti, ki vodi v športni park v Orehovljah (LC 259011) 

Komisija je ugotovila, da postavitev hitrostnih ovir na vozišče, ki vodi v športni park „Java“ v Orehovljah (LC 

259011) ni mogoča (preozko vozišče, naklon vozišča). Namesto tega komisija predlaga, da se ob vozišču v 

športni park uredi hodnik za pešce, s potekom od parkirišča na parc. št. 427 k.o. Orehovlje do stopnic, ki 

vodijo v športni park. 

 

 

 

 


