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Številka: 90002-1/2013-2
Datum: 29. 03. 2013

ZAPISNIK
19. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 28. februarja 2013,
ob 17. uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.

19. 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 12 od 12. občinskih svetnic in
svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Dušan Dular, Ivan Kopina, Albin Kregar, Jože Kregar, Radoš Kužnik, Borut Likar, Marija Maja
Medic, Marija Mihelič, Andrej Petkovič, Lidija Plut, Jana Tomc, Pavel Vidic, (Matjaž Derganc)
Opravičeno odsotni: /
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Rozina Kum - predsednica NO
- g. Roman Pulko – predsednik Občinske volilne komisije
- ga. Tea Urbančič Kavšček - članica občinske uprave
- ga. Polonca Špelko Krštinc - članica občinske uprave
- ga. Andreja Kren- članica občinske uprave
- g. Matjaž Petruna - član občinske uprave
- ga. Darinka Redling – Komunala Novo mesto
- občani
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama seznanitev
4. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2013 - obravnava in sprejem
5. Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža - seznanitev
6. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža - obravnava in sprejem v prvi obravnavi
7. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža - obravnava in sprejem v prvi obravnavi
8. Letni program športa za leto 2013 v Občini Straža - obravnava in sprejem
9. Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture - obravnava in sprejem
10. Sprememba Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža obravnava in sprejem
11. Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini
Straža - obravnava in sprejem
12. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Straža za leto 2011 seznanitev
13. Kadrovske zadeve
14. Pobude in vprašanja
K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je uvodoma predlagal, da se takoj za prvo točko dnevnega reda opravi obravnava 13. točke
Kadrovske zadeve ter da se opravi obravnava 5. točke, takrat ko se nam pridruži vodja inšpektorata oz.
v primeru da se nam pridruži prej, takrat ko je na vrsti.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 19. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
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RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar.
Župan je dal v glasovanje spremenjeni dnevni red.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 219
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red.
(12 ZA : 0 PROTI)
K točki 13
Kadrovske zadeve
Uvodno pojasnilo v zvezi s potrditvijo nadomestnega člana občinskega sveta je podal g. Roman Pulko,
predsednik Občinske volilne komisije. Povzel je ugotovitveni sklep o sprejemu mandata člana
občinskega sveta g. Matjaža Derganca.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 220
Občinski svet potrdi mandat svetniku občinskega sveta Matjažu Dergancu z liste Razvojna
iniciativa Občine Straža.
(12 ZA : 0 PROTI)
Od te točke naprej je na seji občinskega sveta kot svetnik sodeloval tudi g. Matjaž Derganc, kateremu
so župan in ostali prisotni čestitali ob nastopu mandata.
K točki 2
Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
Zapisnik 18. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
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RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 221
Zapisnik 18. seje Občinskega sveta Občine Straža
(12 ZA : 0 PROTI)
K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.
K točki 4
Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2013 - obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Darinka Redling iz podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je članica odbora ga. Lidija Plut 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 Poslovni plan
Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2013.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali: g. Andrej Petkovič, g. Borut Likar, ga. Marija Mihelič, g. Radoš Kužnik, g.
Dušan Dular, g. Albin Kregar.
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Andrej Petkovič : glasoval bo proti, ker je bila že lansko leto razprava v podobni formi, pa se v
poslovnem planu ni nič spremenilo, zato ne verjame več obljubam, da bo naslednje leto kaj bolje.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 222
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto
2013.
2. Občinski svet nalaga javnemu podjetju Komunala Novo mesto d.o.o., da pripravi načrt
racionalizacije poslovanja v podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. za srednjeročno
obdobje.
3. Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. naj si za ukrepe za racionalizacijo postavi
merljive cilje do junijske seje.
(10 ZA : 2 PROTI)
K točki 5
Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža - seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno predstavitev k tej točki je podal župan, poročilo pa je predstavil g. Marjan Menger, vodja
medobčinskega inšpektorata.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala: g. Andrej Petkovič in g. Borut Likar.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 223
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s Poročilom o delu skupne občinske uprave –
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in
Straža za leto 2012 in oceno izvajanja občinskega programa varnosti, ki je sestavni del tega
poročila.
(13 ZA : 0 PROTI)
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K točki 6
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža - obravnava in sprejem v prvi obravnavi
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala strokovna delavka občinske uprave, ga. Tea Urbančič Kavšček.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnavala tudi Komisija za statut in poslovnik. V nadaljevanju je
predsednik komisije poročal o sklepih komisije.
Komisija za statut in poslovnik, g. Jože Kregar:
Sklepi komisije:
1. Komisija za statut in poslovnik predlaga občinskemu svetu, da sprejme Spremembe in dopolnitve
Statuta Občine Straža s predlagano spremembo na seji komisije.
2. Komisija za statut in poslovnik predlaga, da se pripravi neuradno prečiščeno besedilo statuta in se
objavi na spletnem portalu občine.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar.
Župan je predlagal naslednje Sklepe:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža v prvi
obravnavi.
2. Obravnava na seji občinskega sveta je sestavni del javne obravnave.
RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
Sodeloval je g. Borut Likar.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 224
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža v
prvi obravnavi.
2. Obravnava na seji občinskega sveta je sestavni del javne obravnave.
(13 ZA : 0 PROTI)
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K točki 7
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža - obravnava in sprejem v prvi
obravnavi
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala strokovna delavka občinske uprave, ga. Tea Urbančič Kavšček.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnavala tudi Komisija za statut in poslovnik. V nadaljevanju je
predsednik odbora poročal o sklepih komisije.
Komisija za statut in poslovnik, g. Jože Kregar:
Sklepi komisije:
1. Komisija za statut in poslovnik predlaga občinskemu svetu, da sprejme Spremembe Poslovnika
Občinskega sveta Občine Straža s predlaganimi spremembami in dopolnitvami na seji komisije.
2. Komisija za statut in poslovnik predlaga, da se pripravi neuradno prečiščeno besedilo poslovnika
in se objavi na spletnem portalu občine.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 225
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine
Straža v prvi obravnavi.
2. Pripombe in predlogi na občinskem svetu so del javne obravnave.
(13 ZA : 0 PROTI)
Župan je odredil 12 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.40 s prisotnostjo 13 svetnic in
svetnikov.
K točki 8
Letni program športa za leto 2013 v Občini Straža - obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal župan.
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Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je
predsednica odbora ga. Marija Maja Medic poročala o sklepih odbora.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Marija Maja Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni program športa za leto
2013 v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 226
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program športa v Občini Straža za leto 2013.
(13 ZA : 0 PROTI)
K točki 9
Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture - obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal župan.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je
predsednica odbora ga. Marija Maja Medic poročala o sklepih odbora.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Marija Maja Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Merila in kriterije za
vrednotenje programov na področju kulture.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval g. Andrej Petkovič.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 227
1.

Občinski svet Občine Straža sprejme Merila in kriteriji za vrednotenje programov na
področju kulture.
2.

Občinska uprava pripravi za naslednje leto tudi letni program kulture.
(13 ZA : 0 PROTI)

K točki 10
Sprememba Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal župan.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je
predsednica odbora ga. Marija Maja Medic poročala o sklepih odbora.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Marija Maja Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Spremembo Pogojev, meril in
kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala g. Albin Kregar in g. Andrej Petkovič.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 228
Občinski svet Občine Straža sprejme Spremembo Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje
športnih programov v Občini Straža.
(12 ZA : 0 PROTI)
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K točki 11
Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini
Straža - obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal župan.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je
predsednica odbora ga. Marija Maja Medic poročala o sklepih odbora.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Marija Maja Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Pogoje in merila za

vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval g. Andrej Petkovič.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 229
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Pogoje in merila za vrednotenje programov
organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in
stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža.
2. Občinska uprava pripravi za naslednje leto tudi letni program na področju humanitarnih
dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj.
(13 ZA : 0 PROTI)
K točki 12
Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Straža za leto 2011 seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno predstavitev k tej točki je podal župan, poročilo pa je predstavila predsednica Nadzornega
odbora Občine Straža, ga. Rozina Kum.
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RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali: g. Borut Likar, g. Andrej Petkovič, g. Dušan Dular, ga. Marija Mihelič in g.
Radoš Kužnik.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 230
Občinski svet Občine Straža se je seznanil in je obravnaval Poročilo o opravljenem nadzoru
Zaključnega računa proračuna Občine Straža za leto 2011.
(13 ZA : 0 PROTI)
K točki 14
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. Jože Kregar
- ga. Lidija Plut
- g. Andrej Petkovič
- g. Radoš Kužnik
- g. Borut Likar
- g. Dušan Dular
- g. Albin Kregar
- g. Matjaž Derganc
1.
-

2.
-

POBUDA ŠT. 177 – g. JOŽE KREGAR
podal je odgovor v zvezi s pobudo Komisiji za statut in poslovnik o razlagi prvega odst. 110. člena
Statuta, o čemer je Komisija razpravljala na seji in sprejela dva sklepa, ki sta razvidna iz zapisnika
Komisije.
POBUDA ŠT. 178 – ga. LIDIJA PLUT
v zvezi s projektom veslaški center predlaga županu in občinski upravi, da glede na to, da lastniki
zemljišč, ki so tangirana, nasprotujejo gradnji, naj se najprej poskusi dogovoriti z lastniki in se na
podlagi tega odloči o smotrnosti projekta ter da bi mogoče premislili, da občina prične s
postopkom priprave OPPN, čeprav po OPN ni predviden;
Odgovor Župana: v zvezi z veslaškim centrom se trenutno usklajujemo s soglasodajalci, poskušali
se bomo dogovoriti z lastniki; kot župan ne bom šel v postopke razlaščanja.
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POBUDA ŠT. 179 – ga. LIDIJA PLUT
predlagala je, da bi se pot, ki poteka skozi gozd Ljuben-Uršna sela asfaltirala ali vsaj malo bolj
redno vzdrževala;
Odgovor Župana: cesto bomo pripravili z gramozom, asflatirali pa jo letos verjetno ne bomo.

4.
-

POBUDA ŠT. 180 – ga. LIDIJA PLUT
v zvezi s projektom Mladinski dom Drganja sela – županu je bila podana pobuda za uporabo
prostorov mladinskega doma Kulturnemu društvu Drganja sela ozr. krajanom Drganjih sel in
prosi, da se župan odloči in poda pisni odgovor;
Odgovor Župana: dom je od vseh »Drgancev« in bodo v njem lahko vsi drganski klubi, občina ga
bo uporabljala za zbore občanov; občina trenutno ureja vse potrebno za legalizacijo objekta.

5.
-

POBUDA ŠT. 181 – ga. LIDIJA PLUT
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet rešuje tudi problematiko kategorizacije ceste na
Drganjih selih, za katero je dobil župan pobudo za odkategorizacijo dela ceste in je v zvezi z njo
predlagal, da o odkategorizaciji odloči občinska uprava in pripravi gradivo do naslednje seje oz.
pobudo zavrne.
Odgovor Župana: strankam je že večkrat dejal, da ne namerava sprožiti nobenega postopka
dekategorizacije, ker bo to lahko potegnilo za sabo tudi druge odseke cest, lahko pa to dosežejo na
sodišču; stranki smo v zakonskem roku ponudili odkup, naročili smo tudi parcelacijo, ki je bila
izvedena; tehtali smo različne možnosti in nismo parcelirali vseh cest, iskali smo možnost, da
pridemo vsaj na Drganja sela, saj ima oseba, ki nasprotuje ureditvi zadeve, zemljo po vseh
Drganjih selih.

6. POBUDA ŠT. 182 – g. ANDREJ PETKOVIČ
-

dobil je informacijo, da je bila enemu od društev odklonjena uporaba kulturnega doma; namen je,
da je kulturni dom čim več v uporabi, zato naj se odločitev preuči in se poišče način, da so lahko
prireditve ena za drugo.
Odgovor Župana: dve društvi sta hoteli prirediti proslavo za 8. marec, vendar zagovarja stališče,
da je za en praznik le ena prireditev v kulturnem domu, zato se je tako odločil in dal kulturni dom
v uporabo prvemu, ki se je prijavil.

7.
-

POBUDA ŠT. 183 – g. RADOŠ KUŽNIK
zunanjim poročevalcem naj se priskrbi kakšen prostor, kamor bi lahko namestili stvari med
predstavitvijo točk.
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POBUDA ŠT. 184– g. BORUT LIKAR
v zvezi s podražitvijo cen na komunali: občina naj s posluhom sprejema vprašanja občanov in jih
vsaj malce pomiri pri tej zadevi, svetnikom naj se prikaže načine varčevanja, da se bodo lahko
lažje odločili.

9. POBUDA ŠT. 185 – g. DUŠAN DULAR
-

v zvezi z županovo izjavo o zaključku del v Jurki vasi – ali so dela že povsem zaključena, ker je še
nekaj manjših zemeljskih del;

Odgovor Župana: dela se bodo izvedla, ko bo boljše vreme.
-

predlaga, da se pripravijo neuradna prečiščena besedila aktov;
Odgovor Tee Urbančič Kavšček: besedila so dostopna na portalu občine, ki je odprt za javnost.

10. POBUDA ŠT. 186 – g. ALBIN KREGAR
-

glede na njegovo pobudo za prioritetno pluženje lokacij na prejšnji seji mora pohvaliti, da je bilo
tokrat po vsej občini dobro spluženo,
Odgovor Župana: zahvalil se je za pohvalo, ne ve pa, kako bomo pokrili vse letošnje stroške
pluženja.

-

ali bi se dalo apelirati na Mercator, da bi zagotovili invalidsko parkirno mesto;
Odgovor Župana: zadevo bomo posredovali Mercatorju.

11. POBUDA ŠT. 187 – g. MATJAŽ DERGANC
-

v Zalogu se v času pomladi pojavljajo problemi poplav – ali se je ugotavljal vzrok, ker verjetno to
prihaja iz glinokopov;
Odgovor Župana: razmišljali smo, da bi obstoječo cesto dvignili ali pa raje čakali projekt
obvoznice, kar je vprašanje treh let.

-

čistilna akcija – kam se bodo vozile smeti, ker so bili lani manjši nesporazumi v zvezi z odvozom
smeti ter kako poteka komunikacija med občino in Ekosistemi;
Odgovor Župana: v zvezi s problematiko se je potrebno obrniti na Matjaža Petruno, ki pokriva to
področje; če bodo Ekosistemi zagotovili brezplačen odvoz, se lahko vozi tudi k njim, drugače pa
imamo tudi svoje podjetje Komunalo.

Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.
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