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Številka:90001-3/2011-2
Datum: 25.03.2011

ZAPISNIK
4. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 03. marca 2011, ob 17. uri,
v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
4. 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 10 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Kasneje sta se seji pridružila še Albin Kregar in Jože Kregar, tako, da je bilo prisotnih 12
občinskih svetnic in svetnikov Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Derganc Franc, Kregar Albin, Kregar Jože, Kopina Ivan, Likar Borut, Medic Marija Maja, Mihelič
Marija, Plut Lidija, Tomc Jana, Vidic Pavel, Vizjak Igor,
Opravičeno odsotni: Dular Dušan,
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
- Matjaž Petruna – sodelavec občinske uprave
- Tea Urbančič – sodelavka občinske uprave
- Klara Rebselj – sodelavka občinske uprave
- Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- ga. Urška Ban – predstavnica JP Komunale d.o.o.
- ga. Nina Berkopec in g. Rok Nose - predstavnika medijev

D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Proračun Občine Straža za leto 2011 – druga obravnava in sprejem
4. Poslovni plan podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2011 - obravnava in sprejem
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5. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za
Gospodarsko cono Zalog in območja v 100m pasu – prva obravnava in predlog za sprejem po
skrajšanem postopku
6. Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Straža - seznanitev
7. Kadrovske zadeve: (imenovanje odborov in komisij občinskega sveta, SPV, uredniški odbor)
8. Vprašanja in pobude
9. Razno
K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 4. seje
Občinskega sveta Občine Straža
Proceduralno vprašanje, glede udeležbe nadzornega odbora na seji občinskega sveta je zastavil g.
Borut Likar.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Andrej Petkovič in g. Borut Likar
Občinski svet Občine Straža je glede na razpravo g. Boruta Likarja na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 31
Druga točka dnevnega reda se razširi s poročilom o realizaciji sklepov iz 3. seje občinskega
sveta
(10 ZA; PROTI)
Občinski svet Občine Straža je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 32
Občinski svet Občine Straža sprejme dopolnjen dnevni red
(10 ZA; PROTI)
K točki 2
Zapisnik 3. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem in poročilo realizacije
sklepov s 3. seje Občinskega sveta Občine Straža
Uvodoma je župan poročal o realizaciji sklepov s 3. seje občinskega sveta.
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Zapisnik 3. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Ivan Kopina in g. Igor Vizjak
Občinski svet Občine Straža je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 33
Zapisnik 3. seje Občinskega sveta Občine Straža z dopolnitvami, ki jih dopolnijo strokovne
službe na podlagi magnetograma pri točkah, kjer so bile pripombe.
(8 ZA; 1 PROTI)

K točki 3
Proračun Občine Straža za leto 2011 – druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan. Povedal je tudi, da so bili pred sejo vloženi trije
amandmaji, na sami seji pa je prejel še dva amandmaja.
Proceduralno vprašanje glede upoštevanja pripomb iz obravnave na prejšnji seji je zastavil g. Igor
Vizjak.
REPLIKE:
g. Igor Vizjak je repliciral županu
g. Borut Likar je repliciral županu
RAZPRAVA k posameznim členom odloka o proračunu ali k posameznim postavkam iz splošnega in
posebnega dela:
V razpravi so sodelovali:
g. Andrej Petkovič, g. Borut Likar in ga. Lidija Plut
Obravnava vloženih amandmajev:
Amandma št. 3 – predlagatelj župan
V splošnem delu proračuna za leto 2011 se povečajo sredstva pridobljena z odsvojitvijo kapitalskih
deležev v družbah, ki so v lasti občine na podkontu 751000 v višini 198.000,00 EUR.
V skladu s 74. členom Zakona o javnih financah se prihodek od odsvojitve kapitalskih naložb uporabi
za:
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1. odplačilo kredita poslovni bankam v splošnem delu na podkontu 550101 Sredstva pridobljena s
prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin v višini
16.910,00 EUR.
2. za nakup dveh stanovanj v posebnem delu proračuna na proračunski postavki 16020 Vlaganje v
stanovanjske objekte, podkonto 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov v višini 120.000,00
EUR.
3. za ustanovitev gospodarske družbe v posebnem delu na proračunski postavki 14025 Ustanovitev
gospodarske družbe, podkonto 441000 v višini 61.090,00 EUR.
Obrazložitev je podal župan kot predlagatelj amandmaja.
RAZPRAVA o predlogu amandmaja:
V razpravi so sodelovali:
g. Franc Derganc, g. Borut Likar, ga. Lidija Plut in g. Igor Vizjak.
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral županu
g. Andrej Petkovič je repliciral na vse razpravljalce
g. Igor Vizjak je repliciral županu
g. Franc Derganc je repliciral g. Igor Vizjaku
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Igor Vizjak – glasoval bo PROTI
g. Andrej Petkovič – glasoval bo ZA
g. Borut Likar – do predloga se ne bo opredeljeval
Občinski svet Občine Straža je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 34
AMANDMA ŠT.: 3
V splošnem delu proračuna za leto 2011 se povečajo sredstva pridobljena z odsvojitvijo
kapitalskih deležev v družbah, ki so v lasti občine na podkontu 751000 v višini 198.000,00 EUR.
V skladu s 74. členom Zakona o javnih financah se prihodek od odsvojitve kapitalskih naložb
uporabi za:
1. odplačilo kredita poslovni bankam v splošnem delu na podkontu 550101 Sredstva pridobljena
s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin v višini
16.910,00 EUR.
2. za nakup dveh stanovanj v posebnem delu proračuna na proračlunski postavki 16020
Vlaganje v stanovanjske objekte, podkonto 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov v
višini 120.000,00 EUR.
3. za ustanovitev gospodarske družbe v posebnem delu na proračunski postavki 14025
Ustanovitev gospodarske družbe, podkonto 441000 v višini 61.090,00 EUR.
(8 ZA; 2 PROTI)
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Amandma št.: 1 – predlagatelj g. Borut Likar
V dopolnjenem predlogu proračuna Občine Straža za leto 2011 se ukine postavka 1802- Ohranjanje
kulturne dediščine, 18029001 Nepremičnina kulturne dediščine, 18014 Obnova cerkva v občini v
celotnem predvidenem znesku.
Namenjena sredstva se namenijo:
1. urejanje mlina in žage v Vavt vasi, ki predstavljata občinsko kulturno dediščino v višini 10.000,00
EUR.
2. sanacijo osamelih prosto stoječih skal na Straškem hribu, ki predstavljajo splošno nevarnost za
življenje ljudi in njihovega premoženja v višini 8.000,00 EUR in
3. povečanje postavke 20010 – enkratna denarna pomoč občanom v višini 4.000,00 EUR.
Obrazložitev je podal predlagatelj, g. Borut Likar .
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
župan in ga. Marija Mihelič
REPLIKE:
g. Franc Derganc je repliciral g. Borutu Likarju
g. Borut Likar je repliciral g. Francu Dergancu
Obrazložitev glasu:
g. Albin Kregar – glasoval bo PROTI
Župan je dal na glasovanje Amandma št.: 1
Občinski svet Občine Straža
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 35
AMANDMA ŠT.: 1
V dopolnjenem predlogu proračuna Občine Straža za leto 2011 se ukine postavka 1802Ohranjanje kulturne dediščine, 18029001 Nepremičnina kulturne dediščine, 18014 Obnova
cerkva v občini v celotnem predvidenem znesku.
Namenjena sredstva se namenijo:
1. urejanje mlina in žage v Vavt vasi, ki predstavljata občinsko kulturno dediščino v višini
10.000,00 EUR.
2. sanacijo osamelih prosto stoječih skal na Straškem hribu, ki predstavljajo splošno nevarnost
za življenje ljudi in njihovega premoženja v višini 8.000,00 EUR in
3. povečanje postavke 20010 – enkratna denarna pomoč občanom v višini 4.000,00 EUR.
(4 ZA; 7 PROTI)

Zapisnik 4. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2011

6

Amandma št.: 2 – predlagatelj g. Borut Likar
V načrt razvojnih programov 2011 – 2014 občine Straža se vnese nov proračunski uporabnik:
PU 20 Socialno varstvo, 2004 izvajanje programa socialnega varstva, 20049003 socialno varstvo
starih, oskrba starejših občanov in
PU 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 1302 cestni promet in infrastruktura,
13029006 investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest, ureditev površin za pešce in kolesarje v
naselju Potok.
Obrazložitev je podal predlagatelj, g. Borut Likar .
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval župan.
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral županu
Obrazložitev glasu:
g. Franc Derganc – glasoval bo PROTI
Župan je dal na glasovanje Amandma št.: 2
Občinski svet občine Straža
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 36
AMANDMA ŠT.: 2
V načrt razvojnih programov 2011 – 2014 občine Straža se vnese nov proračunski uporabnik:
PU 20 Socialno varstvo, 2004 izvajanje programa socialnega varstva, 20049003 socialno varstvo
starih, oskrba starejših občanov in
PU 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 1302 cestni promet in infrastruktura,
13029006 investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest, ureditev površin za pešce in
kolesarje v naselju Potok.
(4 ZA; 7 PROTI)
Amandma št.: 4 – predlagatelj g. Dušan Dular
Na proračunskih postavkah se planirajo višja sredstva, kot sledi:
15028 Kanalizacija Vavta vas, Potok se namesto planiranih 0 EUR dodeli vrednost 145.000 EUR
15019 Vodovod Vavta vas-Jurka vas-Potok-Prapreče se namesto 0 EUR dodeli 85.000 EUR.
Obe postavki se ponovno uvrstita tudi v načrt razvojnih programov NRP 2011-2014.
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Za navedene zneske se znižata proračunski postavki:
13035 Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševec za 160.000 EUR
13010 Rekonstrukcija RC Straža – Novo mesto km 4,780 do km 4,980 za 70.000 EUR.
Predlagatelj amandmaja je g, Dušan Dular, zaradi njegove odsotnosti je obrazložitev podal g. Borut
Likar.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval župan
Obrazložitev glasu:
ga. Marija Mihelič – glasovala bo PROTI
Župan je dal na glasovanje Amandma št. 4
Občinski svet občine Straža
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 37
AMANDMA ŠT.: 4
Na proračunskih postavkah se planirajo višja sredstva kot sledi:
15028 Kanalizacija Vavta vas, Potok se namesto planiranih 0 EUR dodeli vrednost 145.000 EUR
15019 Vodovod Vavta vas-Jurka vas-Potok-Prapreče se namesto 0 EUR dodeli 85.000 EUR.
Obe postavki se ponovno uvrstita tudi v načrt razvojnih programov NRP 2011-2014.
Za navedene zneske se znižata proračunski postavki:
13035 Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševec za 160.000 EUR
13010 Rekonstrukcija RC Straža – Novo mesto km 4,780 do km 4,980 za 70.000 EUR.
(2 ZA; 7 PROTI)
Amandma št.: 5 – predlagatelj g. Igor Vizjak
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 20017 Oskrba starejših občanov v posebnem
delu proračuna se glasi« Izdela se analiza potreb in dostopnosti programov namenjenih starejšim
občanonom v občini Straža. Preverijo se možnosti za izgradnjo doma starejših občanov v občini
Straža. Izdela se program oskrbe starejših občanov v občini Straža, ki se bo začel izvajati v letu 2012«
Proračunska postavka 20017 se preimenuje v »Program oskrbe starejših občanov«
Proračunska postavka 20017 se poveča iz 8.000,00 EUR na 15.000,00 EUR s prerazporeditvijo
sredstev iz:
• proračunske postavke 402009 Izdatki za reprezentanco, ki se zniža za 1.000,00 EUR
• proračunske postavke 04008 Pravno zastopanje in svetovanje, ki se zniža za 2.000,00 EUR
• proračunske postavke 06027 Najemnine, ki se zniža za 1.000,00 EUR in
• proračunske postavke 13002 Preplastitve, ki se zniža za 3.000,00 EUR.
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Obrazložitev je podal predlagatelj, g. Igor Vizjak.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Franc Derganc, župan in ga. Marija Mihelič
REPLIKE:
g. Igor Vizjak je repliciral g. Francu Dergancu
g. Borut Likar je repliciral g. Francu Dergancu
g. Borut Likar je repliciral ga. Mariji Mihelič
ga. Marija Mihelič je replicirala g. Borutu Likarju
Župan je dal na glasovanje Amandma št.: 5
Občinski svet Občine Straža
JE POTRDIL
SKLEP ŠT. 38
AMANDMA ŠT.: 5
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 20017 Oskrba starejših občanov v
posebnem delu proračuna se glasi« Izdela se analiza potreb in dostopnosti programov
namenjenih starejšim občanonom v občini Straža. Preverijo se možnosti za izgradnjo doma
starejših občanov v občini Straža. Izdela se program oskrbe starejših občanov v občini straža, ki
se bo začel izvajati v letu 2012«
Proračunska postavka 20017 se preimenuje v »Program oskrbe starejših občanov«
Proračunska postavka 20017 se poveča iz 8.000,00 EUR na 15.000,00 EUR s prerazporeditvijo
sredstev iz:
• proračunske postavke 402009 Izdatki za reprezentanco, ki se zniža za 1.000,00 EUR
• proračunske postavke 04008 Pravno zastopanje in svetovanje, ki se zniža za 2.000,00
EUR
• proračunske postavke 06027 Najemnine, ki se zniža za 1.000,00 EUR in
• proračunske postavke 13002 Preplastitve, ki se zniža za 3.000,00 EUR.
(12 ZA; 0 PROTI)
Župan je zaključil razpravo o amandmajih in prešel na odločanje o proračunu.
RAZPRAVE o predlogu sklepa ni bilo.
Svojega glasu ni obrazložil nihče.
Občinski svet Občine Straža je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 39
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2011 s
sprejetimi amandmaji.
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2. Občinski svet Občine Straža sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem za leto 2011 Občine Straža.
3. Program prodaje kapitalskih naložb Občine Straža za leto 2011.
(11 ZA; 0 PROTI)

.
Župan je odredil 10 minutni odmor, seja se je nadaljevala ob19.45. Med obravnavo tretje točke
dnevnega reda sta se seji pridružila še g. Albin Kregar in g. Jože Kregar, tako da je bilo po odmoru
prisotnih 12 svetnic in svetnikov.
K točki 4
Poslovni plan podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2011 - obravnava in sprejem
Uvodno obrazložitev k tej točki je podala predstavnica Komunale Novo mesto, ga. Urška Ban.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Borut Likar, g. Igor Vizjak in g. Franc Derganc
REPLIKE:
g. Borut Likar je replicairal ga. Urški Ban
g. Andrej Petkovič je repliciral ga. Urški Ban
Obrazložitev glasu:
g. Igor Vizjak – glasoval PROTI
Občinski svet Občine Straža je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 40
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto
2011, ki je sestavljen iz »Poslovnega plana za leto 2011« in »Poslovnega plana Občine
Straža za leto 2011«.
2. Pri pripravi poslovnega plana za naslednja leta in ob obravnavi polletnega poročila se določijo
merljivi cilji za racionalnejše delovanje Komunale v občini Straža.
(8 ZA; 3 PROTI)
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K točki 5
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za
Gospodarsko cono Zalog in območja v 100m pasu – prva obravnava in predlog za sprejem po
skrajšanem postopku
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor občinske uprave.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Igor Vizjak
Občinski svet Občine Straža je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 41
1. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Odlok o spremembi
in dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za
Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu.
2. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih
zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100
m pasu se spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi
Odloka o začasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko
cono Zalog in območja v 100 m pasu in se na tej seji opravi druga obravnava.
(12 ZA; 0 PROTI)
RAZPRAVA k posameznim členom odloka:
Razpravljalcev ni bilo.

Občinski svet Občine Straža je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 42
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembi odloka o začasnih ukrepih
zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu.
(12ZA; 0 PROTI)
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K točki 7
Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Straža - seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, g. Albin Kregar.
RAZPRAVA:
Razpravljalcev ni bilo.
Občinski svet Občine Straža je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 43
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s Pravilnikom o metodah dela komisije za izbiro
kandidatov za priznanja Občine Straža
(9ZA; 0PROTI)

K. točki 9
Kadrovske zadeve: (imenovanje odborov in komisij občinskega sveta, SPV, uredniški odbor)
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, g. Albin Kregar.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala g. Igor Vizjak in g. Borut Likar.
REPLIKE:
g. Franc Derganc je repliciral g. Borutu Likarju.
Občinski svet Občine Straža je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 44
Občinski svet Občine Straža sprejme predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za imenovanje delovnih teles občinskega sveta v predlagani obliki.
(12 ZA; 0 PROTI)
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K točki 9
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. Andrej Petkovič
- g. Borut Likar
- ga. Lidija Plut
- g. Ivan Kopina
- g. Albin Kregar

1.

POBUDA ŠT. 22 – G. ANDREJ PETKOVIČ
- predlagal je prestavitev smerne table na Volavčah (prihod z mostu proti Novemu mestu), ki
zapira voznikom pogled na glavno cesto

ODGOVOR:
- gre za regionalno cesto, zato smo se obrnili na podjetje CGP, ki ima koncesijo za vzdrževanje
regionalnih cest, ki je dalo zagotovilo, da se bo zadeva uredila

2.

POBUDA ŠT. 23 – G. ANDREJ PETKOVIČ:
-

predlagal, je, da se do naslednje seje pripravijo razpisi za financiranje programov športa in
kulture, da društva dobijo čim prej denar za izvajanje svojih dejavnosti v letu 2011

ODGOVOR:
3.

4.

proračun je sprejet, na vrsti je občinska uprava

PREDLOG ŠT. 24 – G. BORUT LIKAR:
-

17. člen Poslovnika govori, da se pisni odgovori na pobude in vprašanja praviloma dajejo
skupaj z ostalim gradivom, izjemoma pa na mizo ob sami seji, zato bi prosil, da se odgovori
posredujejo z gradivom pred začetkom seje

-

Komentar glede odgovora na vprašanje s problematiko osamelih skal na straškem hribu, kjer
je bil podan odgovor predvsem z obrazložitvijo kako se nekaj ne more narediti, dejansko je
premalo volje, da bi našli določeno rešitev, zato bi izkoristil možnost 18. člena Poslovnika in
bi prosil, da se mu na že zastavljeno vprašanje, ponovno odgovori, kot želi tudi jasen odgovor
na njegovo pobudo št.:18,

POBUDA ŠT. 25 – G. BORUT LIKAR:
-

glede na to, da sklep, ki na seji občinskega sveta ni bil sprejet – potreba po dokumentu, ki naj
bi dolgoročnejše načrtoval razvoj občine; je pozval župana, da do naslednje seje priskrbi
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neodvisno pravno tolmačenje o zakonitosti sprejetega sklepa, ki ga je po mnenju LKOSa
občinski svet sprejel v nasprotju z določilom statuta, prav tako poziva NO, da občinskemu
svetu do naslednje seje poda na zatečeno stanje svoje mnenje ( pobuda – priloga originalu
zapisnika).

5.

POBUDA ŠT. 26 – G. BORUL LIKAR:
-

6.

v skladu s 33. členom Statuta poziva župana, da na dnevni red naslednje seje uvrsti obravnavo
dokončnega poročila NO, poročanje župana na vsaki redni seji občinskega sveta o opravljenih
nalogah med obema sejama in o izvrševanju sklepov občinskega sveta, poziva tudi Komisijo
za statut in poslovnik, da poda svoje mnenje v zvezi z izvajanjem 33. člena Statuta ( pobuda –
priloga originalu zapisnika).

POBUDA ŠT. 27 – G. BORUT LIKAR:
-

na vsaki redni seji po sprejetju zapisnika občinskega sveta župan poroča o opravljenih nalogah
med obema sejama in o izvrševanju sklepov občinskega sveta ( pobuda – priloga originalu
zapisnika).

7. POBUDA ŠT. 28 – G. BORUT LIKAR:
-

potrebno je primerno urediti mesta smetnjakov, jih zavarovati in zagotoviti nekontrolirano
raznašanje smeti in urejen videz ( pobuda – priloga originalu zapisnika).

8. POBUDA ŠT. 29 – G. BORUT LIKAR:
-

občina se naj odzove na perečo problematiko, predvsem slabo socialno stanje v družini Novak
in o ukrepih obvesti občinski svet ( pobuda – priloga originalu zapisnika).

ODGOVOR:
-

župan bo odgovore na pobude št.: 25, 26, 27, 28 in 29 podal do poletja

9. POBUDA ŠT. 30 – Ga. LIDIJA PLUT:
-

do naslednje seje naj se OS predloži specifikacija o porabljenih proračunskih sredstvih
za OPN, hkrati s poročilom vseh sklenjenih pogodb in vseh aneksov, ki se nanašajo na
postopek izdelave OPNja, ob sklenitvi morebitnih aneksov naj se v poročilu poda tudi
razlog sklenitve

10. POBUDA ŠT. 31 – Ga. LIDIJA PLUT:
-

do naslednje seje naj se poroča občinskemu svetu o porabljenih sredstvih za OPPN
Gospodarsko cono Zalog, hkrati s poročilom vseh sklenjenih pogodb in vseh aneksov,
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ki se nanašajo na postopek izdelave OPNja, ob sklenitvi morebitnih aneksov naj se v
poročilu poda tudi razlog sklenitve
11. POBUDA ŠT. 32 – Ga. LIDIJA PLUT:
-

do naslednje seje naj se občinskemu svetu poda poročilo o višini vloženih oz.
porabljenih proračunskih sredstvih namenjenih za avtobusno postajo v Straži, za
katera dela je bila sklenjena pogodba in s katerim izvajalcem

12. POBUDA ŠT. 33 – G. IVAN KOPINA:
-

občina naj po svojih močeh prispeva, da se uredi slaba elektrika na Drganjih selih

ODGOVOR:

- pobuda bo dana, hkrati pa župan zadolži občinsko upravo, da istočasno izpostavi
podobno problematiko še za območje pri silosu v Straži
13. POBUDA ŠT. 34 – G. IVAN KOPINA:
- sanacija luknje na pločniku pred trgovino Mercator v Straži
ODGOVOR:

- sanacija bo izvedena takoj, ko bo začela delati asfaltna baza
14. POBUDA ŠT. 35 – G. ALBIN KREGAR:
- ali je namen z letošnjim letom iti z razpisom za zbiranje prijav za podeljevanje
priznanj in nagrad
ODGOVOR:
- razpis je že objavljen, morda se bodo do naslednje seje že pripravili predlogi za nagrajence

K točki 10
Razno
RAZPRAVA:
Razpravljala sta g. Franc Dergan in g. Borut Likar.
Župan je občinski svet seznanil z naslednjimi informacijami:
- občina Straža je bila uspešna na razpisu za obnovo Kulturnega doma v Straži in je pridobila
sredstva v višini približno 447.000 EUR,
- občinski svet je obvestil, da smo pridobili sredstva v višini približno 167.000 EUR za obnovo
zdravstvenega doma v Straži
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

