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Številka: 90001-1/2013-2
Datum: 02. 02. 2013
ZAPISNIK
18. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 13. decembra 2012, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
18. sejo Občinskega sveta Občine Straža je vodil župan Alojz Knafelj in na začetku pozdravil članice
in člane občinskega sveta ter vse prisotne na seji. Pred nadaljevanjem dela je bila ugotovljena
sklepčnost občinskega sveta.
S poimenskim klicanjem je bilo ugotovljeno, da je na seji navzočih 8 od 12. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 17.47 se je seji pridružil Pavle Vidic, ob 18.21 pa še Dušan Dular, tako, da je bilo
prisotnih 10 od 12 svetnic in svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in
odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Dular Dušan, Kregar Albin, Kregar Jože, Kužnik Radoš, Medic Marija Maja, Mihelič Marija,Petkovič
Andrej, Plut Lidija, Tomc Jana, Vidic Pavel
Opravičeno odsotni: Borut Likar, Ivan Kopina
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Rozina Kum - predsednico NO
- g. Dušan Krštinc - direktor občinske uprave
- ga. Karmen Turk - članica občinske uprave Občine Straža
- ga. Tea Urbančič Kavšček - članica občinske uprave
- ga. Polonca Špelko Krštinc - članica občinske uprave
- ga. Manica France Klemenčič - članica občinske uprave
- g. Matjaž Petruna - član občinske uprave
- ga. Jelka Hudoklin in Radovan Nikič - predstavnika Acer d.o.o.
- g. Aljoša Jasim Tahir - predstavnik Bosona d.o.o.
- ga. Mojca Žnidaršič - predstavnica Dolenjskega lista
- predstavniki Vašega kanala
- občani
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 17. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
– seznanitev
4. Proračun Občine Straža za 2013 – druga obravnava in sprejem
5. Proračun Občine Straža za 2014 – druga obravnava in sprejem
6. Občinski prostorski načrt Občine Straža – druga obravnava in sprejem
7. Sklep o določitvi višine uporabe za prostore in opremo, s katerimi razpolaga Občina Straža obravnava in sprejem
8. Dopolnitev Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem – obravnava in
sprejem
9. Pobude in vprašanja
K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je uvodoma povedal, da predlaga združevanje in skupno obravnavo 4. in 5. točke dnevnega
reda, s tem, da se glasuje o vsaki točki posebej.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 18. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
RAZPRAVA: V razpravi ni sodeloval nihče.
Župan je dal v glasovanje spremenjen dnevni red.
Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 212
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red
(8 ZA; 0 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 17. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 17. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
Župan je uvodoma povedal, da je v priloženem zapisniku napaka v datumu 17. seje, ki je bila v
novembru in ne oktobru kot je zapisano v zapisniku. Napaka je v originalu zapisnika že popravljena.
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RAZPRAVA: V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 213
Spremenjen zapisnik 17. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(8 ZA; 0 PROTI)
K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.

K točkama 4 in 5
Proračun Občine Straža za 2013 in 2014 – druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal župan.
Omenjeno točko so na svoji seji obravnavali tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet,
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Odbor za družbene dejavnosti in Varnostni sosvet. V
nadaljevanju so predsedniki in člani odborov poročali o sklepih odborov.
Varnostni sosvet, po pooblastilu je poročal župan:
Sklepi odbora:
1. Varnostni sosvet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Proračun Občine Straža za leto 2013
v predlagani obliki.
2. Varnostni sosvet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Proračun Občine Straža za leto 2014
v predlagani obliki.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklepi odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o
proračunu Občine Straža za leto 2013 v predlagani obliki.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o
proračunu Občine Straža za leto 2014 v predlagani obliki.
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Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ga. Marija Mihelič:
Sklepi odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlaga občinskemu svetu, da sprejme dopolnjen
Predlog proračuna za leto 2013 in enako tudi za leto 2014.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Marija Maja Medic:
Sklepi odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga 0bčinskemu svetu, da sprejme Predlog Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2013.
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Predlog Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2014.
RAZPRAVA o posameznih členih odloka:
V razpravi je sodeloval: g. Andrej Petkovič
Obrazložitev glasu:
g. Albin Kregar – glasoval bo ZA – kljub temu, da se zaveda, da proračun ne zajema vseh želja
svetnikov kot tudi ne vseh želja občanov, proračun je optimistično naravnan, še posebej v razmerah v
kakršnih smo, ta proračun je do sedaj najbolj usklajen, zato čestitke županu in občinski upravi tudi
zaradi usklajevanja predlogov svetnikov, svetniških skupin in občanov.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 214
Občinski svet Občine Straža sprejme v drugi obravnavi Dopolnjen predlog Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2013.
.
(8 ZA; 0 PROTI)

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 215
Občinski svet Občine Straža sprejme v drugi obravnavi Dopolnjen predlog Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2014.
.
(8 ZA; 0 PROTI)
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K točki 6
Občinski prostorski načrt Občine Straža - druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal župan, v nadaljevanju pa je predal besedo predstavnici
pripravljavca OPN, ga. Jelki Hudoklin.
Ob 17.47 se je seji pridružil g. Pavle Vidic.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je članica odbora poročala o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet ga. Lidija Plut:
Sklepi odbora:

Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, predlaga, da se podajo in sprejmejo
amandmaji, ki so predani v pisni obliki na seji odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, predlaga občinskemu svetu, da sprejme
dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Straža.
Sledila je obrazložitev vloženih amandmajev s strani ga. Lidije Plut.
A m a n d m a št. 1
k 98. členu odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža:
»v tabelah 98. člena, ki določajo podrobnejše PIP za območja stanovanj s podrobnejšo
namensko rabo z oznako SSs, SB, SKs in SKk se pod naslovom 6 Merila in pogoji za
oblikovanje, v podnaslovu Gabariti, tretja alineja, ki se glasi:
» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali štirikapno streho je skrit pod kapom strehe.
Visok je do 0,8 m oz. do največ 1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno
členjena. Odstopanja so dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in
oblikovanju objektov) tega odloka .«
nadomesti z naslednjim besedilom:
» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali štirikapno streho je visok do 0,8 m oz. do največ
1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena. Odstopanja so
dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in oblikovanju objektov) tega
odloka .«
A m a n d m a št. 2
k 98. členu odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža:
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»v tabeli 98. člena, ki določa podrobnejšo PIP za območja stanovanj s podrobnejšo namensko
rabo z oznako SSn se pod naslovom 6 Merila in pogoji za oblikovanje, v podnaslovu Gabariti,
tretja alineja, ki se glasi:
» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno je skrit pod kapom strehe. Visok je do 0,8 m oz. do
največ 1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena. Odstopanja so
dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in oblikovanju objektov) tega
odloka .«
nadomesti z naslednjim besedilom:
» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno je visok do 0,8 m oz. do največ 1,2 m, vendar je v
tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena. Odstopanja so dopustna v skladu s 3.
odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in oblikovanju objektov) tega odloka .«
A m a n d m a št. 3
k 98. členu odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža:
»v tabeli 98. člena, ki določa podrobnejšo PIP za območja stanovanj s podrobnejšo namensko
rabo z oznako SSv se pod naslovom 6 Merila in pogoji za oblikovanje, v podnaslovu Gabariti,
tretja alineja, ki se glasi:
» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali večkapno streho je skrit pod kapom strehe.
Visok je do 0,8 m oz. do največ 1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno
členjena. Odstopanja so dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in
oblikovanju objektov) tega odloka .«
nadomesti z naslednjim besedilom:
» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali večkapno streho je visok do 0,8 m oz. do največ
1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena. Odstopanja so
dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in oblikovanju objektov) tega
odloka .«
A m a n d m a št. 4
k 104. členu odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža:
»v tabeli 104. člena, ki določa podrobnejše PIP za razpršeno poselitev s podrobnejšo namensko
rabo z oznako Az se pod naslovom 6 Merila in pogoji za oblikovanje ter drugi pogoji, v
podnaslovu Lokacija in gabariti, se v zadnjem stavku pete alineje vejica nadomesti s piko,
besedilo »v tem primeru je kolenčni zid skrit pod kapom strehe« pa briše.
A m a n d m a št. 5
k 104. členu odloka o odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža:
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»v tabeli 104. člena, ki določa podrobnejše PIP za razpršeno poselitev s podrobnejšo namensko
rabo z oznako As se pod naslovom 6 Merila in pogoji za oblikovanje, a) Stanovanjske stavbe, v
podnaslovu Gabariti, tretja alineja, ki se glasi:
» - kolenčni zid pri najvišjem dopustnem višinskem gabaritu je skrit pod kapom strehe. Visok je
do 0,8 m oz. do največ 1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena.
Odstopanja so dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in oblikovanju
objektov) tega odloka .«
nadomesti z naslednjim besedilom:
» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali štirikapno streho je visok do 0,8 m oz. do največ
1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena. Odstopanja so
dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in oblikovanju objektov) tega
odloka .«
A m a n d m a št. 6
k 104. členu odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža:
»v tabeli 104. člena, ki določa podrobnejše PIP za razpršeno poselitev s podrobnejšo namensko
rabo z oznako As se pod naslovom 6 Merila in pogoji za oblikovanje, b) Nestanovanjske stavbe,
v podnaslovu Lokacija in gabariti, v četrti alineji drugi stavek, ki se glasi :« Visok je do 0,8m oz.
do največ 1,2m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena.« briše.
RAZPRAVA o posameznemu členu odloka: V razpravi ni sodeloval nihče.
Po zaključeni razpravi o posameznemu členu odloka je dal župan v razpravo in na glasovanje
predlagane amandmaje.
Proceduralno je razpravljal g. Andrej Petkovič – predlagal je, da se vsebine posameznih amandmajev
ne bere ponovno, saj jih imajo svetniki zapisane v gradivu
RAZPRAVA o amandmaju št. 1: V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA ŠT.: 1
k 98. členu odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža:
»v tabelah 98. člena, ki določajo podrobnejše PIP za območja stanovanj s podrobnejšo
namensko rabo z oznako SSs, SB, SKs in SKk se pod naslovom 6 Merila in pogoji za
oblikovanje, v podnaslovu Gabariti, tretja alineja, ki se glasi:
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» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali štirikapno streho je skrit pod kapom strehe.
Visok je do 0,8 m oz. do največ 1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno
členjena. Odstopanja so dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in
oblikovanju objektov) tega odloka.«
nadomesti z naslednjim besedilom:
» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali štirikapno streho je visok do 0,8 m oz. do največ
1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena. Odstopanja so
dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in oblikovanju objektov) tega
odloka.«
(9 ZA; 0 PROTI)
RAZPRAVA o amandmaju št. 2: V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA ŠT.: 2
k 98. členu odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža:
»v tabeli 98. člena, ki določa podrobnejšo PIP za območja stanovanj s podrobnejšo namensko
rabo z oznako SSn se pod naslovom 6 Merila in pogoji za oblikovanje, v podnaslovu Gabariti,
tretja alineja, ki se glasi:
» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno je skrit pod kapom strehe. Visok je do 0,8 m oz. do
največ 1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena. Odstopanja so
dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in oblikovanju objektov) tega
odloka .«
nadomesti z naslednjim besedilom:
» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno je visok do 0,8 m oz. do največ 1,2 m, vendar je v
tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena. Odstopanja so dopustna v skladu s 3.
odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in oblikovanju objektov) tega odloka .«
(9 ZA; 0 PROTI)
RAZPRAVA o amandmaju št. 3: V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
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AMANDMA ŠT.: 3
k 98. členu odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža:
»v tabeli 98. člena, ki določa podrobnejšo PIP za območja stanovanj s podrobnejšo namensko
rabo z oznako SSv se pod naslovom 6 Merila in pogoji za oblikovanje, v podnaslovu Gabariti,
tretja alineja, ki se glasi:
» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali večkapno streho je skrit pod kapom strehe.
Visok je do 0,8 m oz. do največ 1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno
členjena. Odstopanja so dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in
oblikovanju objektov) tega odloka .«
nadomesti z naslednjim besedilom:
» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali večkapno streho je visok do 0,8 m oz. do največ
1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena. Odstopanja so
dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in oblikovanju objektov) tega
odloka .«
(9 ZA; 0 PROTI)
RAZPRAVA o amandmaju št. 4: V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA ŠT.: 4
k 104. členu odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža:
»v tabeli 104. člena, ki določa podrobnejše PIP za razpršeno poselitev s podrobnejšo namensko
rabo z oznako Az se pod naslovom 6 Merila in pogoji za oblikovanje ter drugi pogoji, v
podnaslovu Lokacija in gabariti, se v zadnjem stavku pete alineje vejica nadomesti s piko,
besedilo »v tem primeru je kolenčni zid skrit pod kapom strehe« pa briše.
(9 A; 0 PROTI)
RAZPRAVA o amandmaju št. 5: V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA ŠT.: 5
k 104. členu odloka o odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža:
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»v tabeli 104. člena, ki določa podrobnejše PIP za razpršeno poselitev s podrobnejšo namensko
rabo z oznako As se pod naslovom 6 Merila in pogoji za oblikovanje, a) Stanovanjske stavbe, v
podnaslovu Gabariti, tretja alineja, ki se glasi:
» - kolenčni zid pri najvišjem dopustnem višinskem gabaritu je skrit pod kapom strehe. Visok je
do 0,8 m oz. do največ 1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena.
Odstopanja so dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in oblikovanju
objektov) tega odloka .«
nadomesti z naslednjim besedilom:
» - kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali štirikapno streho je visok do 0,8 m oz. do največ
1,2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena. Odstopanja so
dopustna v skladu s 3. odstavkom 65. člena (splošni PIP o velikosti in oblikovanju objektov) tega
odloka .«
(9 ZA; 0 PROTI)
RAZPRAVA o amandmaju št. 6: V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA ŠT.: 6
k 104. členu odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža:
»v tabeli 104. člena, ki določa podrobnejše PIP za razpršeno poselitev s podrobnejšo namensko
rabo z oznako As se pod naslovom 6 Merila in pogoji za oblikovanje, b) Nestanovanjske stavbe,
v podnaslovu Lokacija in gabariti, v četrti alineji drugi stavek, ki se glasi :« Visok je do 0,8m oz.
do največ 1,2m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena.« briše.
(9 ZA; 0 PROTI)
Po zaključenem glasovanju o amandmajih je dal župan na glasovanje predlog sklepa “Občinski svet
Občine Straža sprejme Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Straža, v priloženem besedilu in
grafiki skupaj z amandmaji«
RAZPRAVA o predlogu sklepa:
V razpravi so sodelovali: g. Albin Kregar, ga. Marija Mihelič
Obrazložitev glasu:
g. Andrej Petkovič – glasoval bo ZA – dobili smo osnovo za razvoj Straže
ga. Lidija Plut – glasovala bo ZA – čestitala je pripravljavcem za odlično pripravljen dokument, hkrati
pa naložila občinski upravi, da se bo vršil nadzor na izvajanjem tega dokumenta.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 216
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Straža, v
priloženem besedilu in grafiki skupaj z amandmaji.
(9 ZA; 0 PROTI)
Župan je odredil 10 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 18.20 s prisotnostjo 9 svetnic in
svetnikov.
K točki 7
Sklep o določitvi višine uporabe za prostore in opremo, s katerimi razpolaga Občina Straža obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je
predsednica odbora poročala o sklepih odbora.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Marija Maja Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Sklep o določitvi višine
uporabe najema za prostore in opremo, s katerimi razpolaga Občina Straža.
RAZPRAVA: V razpravi ni sodeloval nihče.
Seje se je ob 18.21 pridružil g. Dušan Dular.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 217
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o določitvi višine uporabe/ najema za prostore in
opremo, s katerimi razpolaga Občina Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)
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K točki 8
Dopolnitev Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem – obravnava in
sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je članica odbora poročala o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev
Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem tako, da se dopolni 7. člen odloka, da se
glasi:
»Višina najemnine se oblikuje v skladu z določili tega odloka, razen za kmetijska zemljišča ter
stavbna zemljišča na območju Gospodarske cone Zalog ter območje letališča, kjer se uporablja cenik
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za posamezno leto.«
RAZPRAVA: V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 218
Občinski svet Občine Straža sprejme Dopolnitev Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine
Straža v najem z dopolnitvijo odbora.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 9
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- župan
- ga. Lidija Plut
- g. Andrej Petkovič
- g. Albin Kregar
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POBUDA ŠT. 171 – g. župan

- svetnice in svetnike je obvestil, da je bilo podeljenih pet občinskih štipendij v zneskih od 100 do 190
EUR
2.

POBUDA ŠT. 172 – g. župan

- svetnice in svetnike je povabil k udeležbi na prireditve, ki se bodo dogajale v decembru
3. POBUDA ŠT. 173 – g. župan
- svetnice in svetnike je po končani seji povabil na ogled prenovljenega kulturnega doma ter na
manjšo pogostitev
4.

POBUDA ŠT. 174 – ga. LIDIJA PLUT

- izpostavila je pobudo, ki jo je podal član Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Samo
Jakljič, da se naj očisti sneg s pločnikov na najnevarnejšem delu ob regionalni cesti smer Straža-Jurka
vas (leva stran cestišča pri trgovini Mirena in naprej)
5.

POBUDA ŠT. 175– g. ANDREJ PETKOVIČ

- predlagal je, da si občinski svet zada nalogo, da do konca tega šolskega leta sprejme ustrezen
dokument, ki bo omogočal pooblaščeni osebi, ki bo o tem odločala, da na jasen način in z jasnimi
merili odloči o pravici do prevozov otrok v šolo
6. POBUDA ŠT. 176 – g. ALBIN KREGAR
- na nevarnejših odsekih naj se čisti sneg prioritetnejše kot drugje.
Seja je bila zaključena ob 18.35 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

