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POBUDE IN VPRAŠANJA
NA 15. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA, KI JE BILA, DNE
19.12.2013 OB 1600 URI V PROSTORIH SEJNE SOBE OBČINE SVETA ANA

Tom Nimo Kastelic
Sprašuje zakaj so nekateri občani dobili dvojne položnice za okoljsko dajatev, torej od Nigrad
d.d. in AJG Goran Rebernik s.p.
Odgovor župana
Zaradi prehoda na novega izvajalca obračunavanja okoljske dajatve je moral dosedanji izvajalec
(Nigrad) narediti končni poračun. Namreč nekateri zavezanci so imeli tako malo vrednost na
položnicah, da je Nigrad pošiljal položnice enkrat na dva meseca. Torej je šlo za poračun. Sedaj
pa je zadeva že utečena in ni zaznati nobenih težav.
Opozori, da iz opornega zidu kjer je speljan dovoz v klanec ob deževju teče voda in se izliva
preko pločnika.
Odgovor župana
V kolikor se želi zadeva kvalitetno urediti je potreben večji gradbeni poseg ureditve
odvodnjavanja, kar pa predstavlja večja finančna sredstva. Menim, da tudi obstoječe stanje ni
nevarno in ob dežju je vse mokro.
Pove, da je na pločniku v centru Lokavca ostal nedokončan jašek za javno razsvetljavo.
Odgovor župana
Zadeva se bo uredila.
Janez Brancelj
Pove, da je na cesti Zg. Ščavnica-Grabe nastala večja luknja na vozišču in se naj zakrpa.
Odgovor župana
Sedaj je to možno začasno zakrpati samo z hladno maso.
Karl Škrlec
Pove, da z odgovorom iz prejšnje seje o postavitvi turistične signalizacije v Lokavcu ni
zadovoljen.
Nadalje prenese pobudo krajana Fekonja Franca, da se naj občinska cesta v Rožengruntu po
njegovem zemljišču odmeri in prenese v javno dobro.
Odgovor župana
G Fekonja Franc je bil pri županu in sta se o tej zadevi že pogovorila.
Sprašuje kaj pomeni podatek 1 oseba = 1 enota = 4,1667 m3/na osebo/na mesec
na obvestilu, ki ga je posredovala občina na gospodinjstva v zvezi s spremembo izvajalca
obračuna okoljske dajatve.
Odgovor župana
To je podatek za obračun pavšalnega obračuna odmere okoljske dajatve onesnaževanja voda za
tiste zavezance, ki nimajo vodomera za obračun porabljene vode. Ta podatek pomeni ena enota
na gospodinjstvo za en mesec. Vsak občan s stalnim prebivališčem na določenem naslovu
predstavlja eno enoto za tisto gospodinjstvo. Torej za enega gospodinjskega člana se na leto
plača taksa za obremenjevanje voda v količini 50 m3 porabljene vode.
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