OBČINA DORNAVA
Občinski svet
Štev.: 032-3/2016-11
Datum: 05.05.2016
ZAPISNIK
11. redne seje občinskega sveta Občine Dornava, ki je bila v ČETRTEK, 05.05.2016 ob 18. uri
v prostorih sejne sobe Občine Dornava, Dornava 135 a, Dornava.
Sejo je na podlagi 20. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
30/2014) sklical in vodil Rajko Janžekovič, župan Občine Dornava.
Na podlagi 30. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 30/2014) župan pove, da je službeno odsoten član OS Tomaž Janžekovič.
Svet je sklepčen, saj je prisotnih 10 članov Občinskega sveta.
Župan predlaga dnevni red, katerega so člani prejeli skupaj z gradivom na sejo. Ker ni bilo
sprememb in dopolnitev so tega soglasno potrdili.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Dornava
2. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine
Dornava
3. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Dornava
4. Drugo branje Odloka o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Dornava
5. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov v Občini Dornava
6. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
7. Tekoče zadeve
8. Pobude, predlogi in vprašanja
9. Razno
Ad/1
Zapisnik 10. redne seje so člani prejeli skupaj z gradivom za sejo. Ker ni bilo vsebinskih
pripomb je bil sprejet;
SKLEP 76-76/2016;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje zapisnik 10. redne seje.«
ZA sklep je glasovalo 10 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
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Ad/2
Gradivo k tej točki dnevnega rada so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo.
Obrazložitve k tej točki je podal predstavnik podjetja ZaVita d.o.o., g. Klemen Strmšnik, ki je
povedal, da Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje
Občine Dornava v obravnavi šele sedaj, saj je bila v mesecu decembru sprejeta nova Uredba
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Ta uredba namreč v zvezi z odvajanjem in
čiščenjem komunalne in padavinske odpadne vode, ki se izvaja kot obvezna občinska
gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru javne službe ter oskrbovalne standarde in tehnične,
vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za izvajanje javne službe.
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode navaja predvsem rešitve
za območja izven aglomeracij, za višja območja občine, kjer izgradnja javnega
kanalizacijskega območja predstavljala višji strošek kot v tem primeru individualne čistilne
naprave. Z novo uredbo so v operativnem programu bile spremenjene tehnične rešitve,
pogoji ostajajo enaki. Lastniki stavb bodo morali do konca leta 2021, do konca leta 2013 ali
ob prvi rekonstrukciji svojih objektov zagotoviti izgradnjo tipskih malih komunalnih čistilnih
naprav.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Dominik Kukovec, Andrej Doberšek, Franc Šuen.
Obrazložitve in odgovore je podal predstavnik podjetja ZaVita d.o.o., g. Klemen Strmšnik.
Župan Rajko Janžekovič je povedal, da bo na temo tipskih malih komunalnih čistilnih naprav
konec meseca maja organiziran zbor občanov za Vaški skupnosti Polenšak in Žamenci.
Ad/3
Gradivo k točki dnevnega reda so člani prejeli skupaj z gradivom za sejo. Župan Rajko
Janžekovič je povedal, da je odlok dodatno razširjen z dvema členoma.
Razprave ni bilo.
Sprejet je bil;
SKLEP 77-77/2016;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah v Občini Dornava.«
ZA sklep je glasovalo 10 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
Ad/4
Gradivo k tej točki dnevnega rada so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo.
Župan Rajko Janžekovič je povedal, da je odlok dopolnjen v skladu z zakonom.
Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Andrej Doberšek in Dominik Kukovec.
Odgovore in pojasnila je podal župan Rajko Janžekovič.
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Sprejet je bil;
SKLEP 78-78/2016;
»Občinski svet Občine Dornava predlaga, da se pred izdajo upravne odločbe o izbiri
koncesionarja sestane Odbor za gospodarske dejavnosti in infrastrukturo. Izbranega
izvajalca potrdi Občinski svet.«
ZA sklep je glasovalo 10 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
SKLEP 79-79/2016;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini
Dornava.«
ZA sklep je glasovalo 8 članov občinskega sveta, 2 člana PROTI.
Ad/5
Gradivo k tej točki dnevnega rada so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo.
Župan Rajko Janžekovič pove, da se tudi pod to točko lahko sprejme sklep z enako vsebino
kot v prejšnji točki dnevnega reda.
Sprejet je bil;
SKLEP 80-80 /2016;
»Občinski svet Občine Dornava predlaga, da se pred izdajo upravne odločbe o izbiri
koncesionarja sestane Odbor za gospodarske dejavnosti in infrastrukturo. Izbranega
izvajalca potrdi Občinski svet.«
ZA sklep je glasovalo 10 članov občinskega sveta, PROTI nihče.

SKLEP 81-81 /2016;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Dornava.«
ZA sklep je glasovalo 9 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
Ad/6
Gradivo k tej točki dnevnega rada so člani občinskega sveta prejeli skupaj z gradivom za sejo.
Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Dominik Kukovec in Janez Horvat.
Pojasnila je podal župan Rajko Janžekovič.
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Sprejet je bil;
SKLEP 82-82 /2016;
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo.«
ZA sklep je glasovalo 10 članov občinskega sveta, PROTI nihče.
Ad/7
7.1 Javna razsvetljava Ilošak
Župan Rajko Janžekovič je prisotne seznanil o ureditve javne razsvetljave v vasi Ilošak.
7.2 Antena na Polenšaku
Župan Rajko Janžekovič je prisotne seznanil, da je v četrtek, 21.4.2016 potekal zbor občanov
Vaške skupnosti Polenšak in Žamenci na temo postavitve bazne postaje na Polenšaku.
Strokovnjaki s Telekoma Slovenije so predstavili celoten projekt, podali rezultate meritev
sevanja in razložili vplive sevanja. Telekom Slovenije že ima pridobljeno soglasje Zavoda za
kulturno dediščino Slovenije.
Ad/8
Dominik Kukovec; vpraša kako daleč je izvedba rekonstrukcije ceste v Polencih v smeri
Lovskega doma Bresnica – Podgorci.
Franc Šuen; sprašuje ali so podani predlogi javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj
bili obravnavani in potrjeni glede na to, da je v objavi ponovni razpis?
Andrej Doberšek; prisotne seznani, da je vzpostavljena povezava komasacijskih cest do
viadukta.

Župan Rajko Janžekovič je povedal, da bo rekonstrukcija ceste dokončana do občinskega
praznika, letos bo urejena asfaltna prevleka do lovskega doma, ostali del pa naslednje leto.
Dominik Kukovec; vpraša ali je na omenjeni cesti možen posek dreves, natančneje v ovinku
pri lovskem domu, ki zastirajo pogled.
Župan pove, da se sedaj urejajo nujna cestna dela.
Srečko Kondrič k vprašanju Franca Šuena pove, da je odbor predloge pregledal in jih tudi
potrdil. Le-ti bodo skupaj s predlogi ponovnega razpisa predlagani v potrditev Občinskemu
svetu na naslednji seji.
Župan pove, da ponovnega razpisa ne bi bilo potrebno objaviti, saj bo naslednja seja
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Občinskega sveta morala potekati samo zaradi potrditve dobitnikov občinskih priznanj.
Viljem Mar, direktor OU k novi vzpostavljeni povezavi komasacijskih cest pove, da je
povezava dostopna vsem. Ker gre za javno dobro, povezovalna komasacijska cesta ne more
biti kategorizirana, saj v skladu z zakonodajo ne ustreza standardom. Zadevo bomo dodatno
preverili.

Ad/9
Župan je vse prisotne in občane, ki spremljajo sejo povabil na koncert ob 25 – letnici Ljudskih
pevk Lükarc, ki je potekal v petek, 06.05.2016 v dvorani Večnamenskega centra Dornava.
Članom občinskega sveta je ob tej priliki izročil zgoščenko, katero so Ljudske pevke Lükarice
izdale ob jubileju.
Sledilo je vabilo na Vleko vrvi med Občino Dornava in Občino Juršinci, ki bo potekala v
soboto, 11.6.2016.
Župan je vse prisotne in občane, ki spremljajo sejo povabil na osrednjo slovesnost ob 21.
občinskem prazniku, ki bo potekala v petek, 17.06.2016 ob 18. uri v dvorani Večnamenskega
centra Dornava.

Župan se vsem prisotnim zahvali za udeležbo in sejo zaključi ob 19. uri in 17 min.

Zapisala,
Natalija Marin

Rajko Janžekovič, župan
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