02
Številka: 90001-4/2011-2
Datum: 20. 04. 2011
ZAPISNIK
5. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 07. aprila 2011, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
5. 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 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Kasneje se je seji pridružil še Ivan Kopina tako, da je bilo prisotno 13 občinskih svetnic in
svetnikov Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Derganc Franc, Dular Dušan, Kregar Albin, Kregar Jože, Kopina Ivan, Likar Borut, Medic Marija
Maja, Mihelič Marija, Petkovič Andrej, Plut Lidija, Tomc Jana, Vidic Pavel, Vizjak Igor,
Opravičeno odsotni: /
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
- Matjaž Petruna – član občinske uprave
- Tea Urbančič – članica občinske uprave
- Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- Marta Berkopec – članica občinske uprave
- Klara Rebselj – članica občinske uprave
- Andreja Kren – članica občinske uprave
- ga. Maja Petrina – članica Nadzornega odbora
- ga. Rozina Kum – predsednica Nadzornega odbora
- g. Rok Nose in predstavniki televizije Vaš kanal - predstavniki medijev
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Straža za leto 2010 – obravnava in sprejem
5. Poročilo nadzornega odbora o nadzoru Zaključnega računa za leto 2009 – seznanitev
6. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2011 – obravnava in sprejem
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža– prva
obravnava, sprejem v prvi obravnavi in predlog za skrajšani postopek
8. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju
oskrbnine – obravnava in sprejem
9. Predlog Letnega programa športa za leto 2011 – obravnava in sprejem
10. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža –
obravnava in sprejem
11. Občinska priznanja – obravnava in odločanje
12. Kadrovske zadeve: (imenovanje novega člana za Sveta zavoda OŠ Vavta vas, imenovanje
odgovorne urednice glasila Stražan, sodniki porotniki)
13. Vprašanja in pobude
K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 5. seje
Občinskega sveta Občine Straža
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, ga. Maja Marija Medic in g. Andrej Petkovič
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral županu
g. Borut Likar je repliciral odgovoru direktorja občinske uprave g. Dušanu Krštincu
g. Igor Vizjak je repliciral g. Borutu Likarju
g. Franc Derganc je repliciral g. Igor Vizjaku
Občinski svet je glede na razpravo ge. Marije Maje Medic na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 45
Deseta točka dnevnega reda se razširi z » Predlog spremembe pogojev meril in kriterijev za
vrednotenje športnih programov v Občini Straža.”
(13 ZA; 0 PROTI)
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Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 46
Občinski svet Občine Straža sprejme dopolnjen dnevni red.
(13 ZA; PROTI)
Spremenjen dnevni red se glasi:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Straža za leto 2010 – obravnava in sprejem
5. Poročilo nadzornega odbora o nadzoru Zaključnega računa za leto 2009 – seznanitev
6. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2011 – obravnava in sprejem
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža– prva
obravnava, sprejem v prvi obravnavi in predlog za skrajšani postopek
8. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju
oskrbnine – obravnava in sprejem
9. Predlog Letnega programa športa za leto 2011 – obravnava in sprejem
10a. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža –
obravnava in sprejem
10b. Predlog spremembe pogojev meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini
Straža – obravnava in sprejem
11. Občinska priznanja – obravnava in odločanje
12. Kadrovske zadeve: (imenovanje novega člana za Sveta zavoda OŠ Vavta vas, imenovanje
odgovorne urednice glasila Stražan, sodniki porotniki)
13. Vprašanja in pobude
K točki 2
Zapisnik 4. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 4. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Igor Vizjak
REPLIKA:
g. Borut Likar je repliciral županu
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Borut Likar – glasoval bo PROTI, občinski svet se ni opredelil o predlogu g. Igorja Vizjaka iz
razprave, da naj se v zapisiniku zapiše razloge glasovanja pri obrazložitvah glasu
g. Franc Derganc – glasoval bo ZA, zapsinik se mu zdi dober, potrebno se je posvetiti vsebini
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REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral županu
g. Igor Vizjak je repliciral Francu Dergancu
Župan je povedal, da bodo bodoči zapisniki vsebovali tudi zapise odločitve glasovanj in obrazložitve
glasu.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 47
Zapisnik 4. seje Občinskega sveta Občine Straža
(11 ZA; 0 PROTI)

K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Borut Likar
REPLIKA:
g. Borut Likar je repliciral županu
K točki 4
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Straža za leto 2010 – obravnava in sprejem
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
Omenjeno točko so na svojih sejah obravnavali tudi posamezni odbori. V nadaljevanju so o svojih
sklepih poročali predsedniki odborov.
O sklepih Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je poročala predsednica, ga. Marija Mihelič:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu, da sprejem Zaključni račun
proračuna Občine Straža za leto 2010.
O sklepu Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve je poročal predsednik, g. Franc Derganc:
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Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval Zaključni račun proračuna Občine Straža
za leto 2010 in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga sprejeme.
O sklepih Odbor za družbene dejavnosti je poročala predsednica, ga. Marija Maja Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da potrdi Zaključni račun Občine Straža za
leto 2010.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Predlog sklepa:
g. Igor Vizjak je predlagal dodaten predlog sklepa, ki ga je v nadaljevanju dal župan v obravnavo in na
glasovanje in se glasi:
Občinski svet Občine Straža naj na tej seji le obravnava Zaključni račun občinskega proračuna za leto
2010, odloča pa naj, ko bo prejel poročilo Nadzornega odbora o Zaključnem računu za leto 2010.
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Jože Kregar – glasoval bo PROTI – Nadzorni odbor ne more spreminjati zaključnega računa, ki ga
je pripravil, župan z upravo pa bo vsekakor podal mnenje ali so vsa dejstva, ki so navedena v
proračunu korektna in ali se je proračun za 2010 izvajal v skladu z akti občine in ostalimi akti
g. Pavle Vidic – glasoval bo PROTI, saj so se o tem opredeljevali že tudi odbori, ki so dali pozitivno
mnenje in ne vidi zakaj bi se s to zadevo zavlačevalo
Župan je v nadaljevanju dal predlog svetnika g. Igorja Vizjaka na glasovanje.
Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 48
Občinski svet Občine Straža naj na tej seji le obravnava Zaključni račun občinskega proračuna
za leto 2010, odloča pa naj, ko bo prejel poročilo Nadzornega odbora o Zaključnem računu za
leto 2010.
(5 ZA; 7 PROTI)
V nadaljevanju je dal župan v obravnavo in na glasovanje sklep, ki je bil predstavljen že v gradivu pri
tej točki.
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Borut Likar – glasoval bo PROTI – zdi se mu nelogična dikcija 98. člena Zakona o javnih financah
in ima vpliv na sprejemanje zaključnega računa, podal bo pisno pobudo Nadzornemu odboru naj se pri
svojem nadzoru posebej posveti nadzoru nekaterih postavk
g. Igor Vizjak – glasoval bo PROTI – zaključnega računa na današnji seji ne bo podprl, saj so po
njegovem mnenju za sprejem ključne zadeve to, ali je bil zaključni račun transparenten, gospodaren,
ki pa jih nima
g. Dušan Dular – glasovanja se bo VZDRŽAL – potrebuje neko dodatno informacijo, bodisi poročilo
nadzornega odbora ali pa revizijsko poročilo
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 49
Občinski svet Občine Straža sprejme Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2010
(7 ZA; 2 PROTI)
K točki 5
Poročilo nadzornega odbora o nadzoru Zaključnega računa za leto 2009 – seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Ga. Maja Petrina, članica Nadzornega odbora v prejšnejm mandatu, je uvodoma predstavila glavne
ugotovitve nadzornega odbora.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. župan
g. Franc Derganc
g. Dušan Dular
g. Igor Vizjak
V nadaljevanju je župan predlagal občinskemu svetu, da sprejme dodaten sklep in sicer:
Občinskemu svetu občine Straža predlaga, da
1.Nadzorni odbor ponovno obravnava odgovor župana glede ugotovitve Nadzornega obora.
2. Nadzorni odbor Občine Straža prirpavi dokončno poročilo o opravljenem nadzoru.
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral županu.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Franc Derganc, g. Dušan Dular g. Igor Vizjak, ga. Marija Mihelič in g. Ivan Kopina
Glede na to, da je bilo skozi razpravo ugotovljeno, da gre pri tej točki zgolj za seznanitev, je župan
umaknil vse predlgane sklepe in se o njih tudi ni odločalo.
K točki 6
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2011 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
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Omenjeno točko so na svojih sejah obravnavali tudi posamezni odbori. V nadaljevanju so o svojih
sklepih poročali predsedniki odborov.
O sklepih Odbora za družbene dejavnosti je poročala predsednica, ga. Marija Maja Medic:
Sklep odbora:
Odbor podpira nakup nepremičnin, vendar predlaga, da se predhodno pridobi:
- uradno cenitev,
- načrt koriščenja in upravljanje,
- ocena uporabnosti,
- stroške obnove,
- določiev proračunske postavke.
Odbor predlaga občinskemu svetu o nakupu nepremičnin po pridobitvi vseh potrebnih podatkov.
O sklepih Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet je poročal predsednik, g. Franc Derganc:
Sklep odbora:
1. Odbor za kolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu, da sprejeme
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2011.
2. Pred realizacijo nakupa občinska uprava obvesti občinski svet.
3. Pred realizacijo mora občinska uprava narediti uradno cenitev, načrt koriščenja in upravljanja,
oceno uporabnosti prostorov in stroškov obnove.
4. V primeru nakupa se letovanje primarno omogoči socialno šibkejšim občanom.
O sklepih Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je poročala predsednica, ga. Marija Mihelič:
Sklep odbora:
1. Odbor za ospodarstvo, kmetisjtvo in turizem predlaga Občinskemu svetu, da sprejeme
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2011.
2. Pred realizacijo mora občinska uprava narediti uradno cenitev, načrt koriščenja in upravljanja,
oceno uporabnosti prostorov in stroškov obnove.
3. V primeru nakupa se letovanje primarno omogoči socialno šibkejšim občanom.
4. O realizaciji nakupa občinska uprava obvesti občinski svet
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, Franc Derganc, g. Borut Likar in g. Igor Vizjak
REPLIKE:
g. Franc Derganc je repliciral g. Igorju Vizjaku
g. Igor Vizjak j erepliciral g. Francu Dergancu
RAZPRAVA na predlog sklepa:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar.
REPLIKE:
župan je repliciral g. Borutu Likarju
g. Igor Vizjak je repliciral županu
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V nadaljevanju je direktor podal odgovore glede na pomisleke v razpravi.
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral direktorju občinske uprave, g. Dušanu Krštincu.
g. Andrej Petkovič je repliciral direktorju občinske uprave, g. Dušanu Krštincu.
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Igor Vizjak – glasovanja se bo VZDRŽAL, ne želi škoditi podjetju Novoles, vendar pomisleki, ki
jih je navedel v razpravi ostajajo
g. Borut Likar – glasoval bo ZA – kljub temu, da pomisleki ostajajo občinski svet se opredeljuje za
investicijo, ki bo tudi v bodoče delala breme
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 50
1. Občinski svet Občine Straža sprejeme Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2011.
2. Pred realizacijo mora občinska uprava narediti uradno cenitev, načrt koriščenja in
upravljanja, oceno uporabnosti prostorov in stroškov obnove.
3. V primeru nakupa se letovanje primarno omogoči socialno šibkejšim občanom.
4. O realizaciji nakupa občinska uprava obvesti občinski svet.
(10ZA; 0PROTI)
Župan je odredil 10 minutni odmor, seja se je nadaljevala ob 20.42. Seje ni zapustil nihče od prisotnih.
K. točki 7
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža– prva
obravnava, sprejem v prvi obravnavi in predlog za skrajšani postopek
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ki je v
nadaljevanju poročal o svojih sklepih.
O sklepih Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet je poročal predsednik, g. Franc Derganc:
Skep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 51
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih taksah v Občini Straža v prvi obravnavi.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini
Straža se spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskih taksah v Občini Straža in se na tej seji opravi druga
obravnava.
(13ZA; 0 PROTI)
Po opravljeni drugi obravnavi in razpravi po posameznih členih odloka, v kateri ni sodeloval nihče je
dal župan na glasovanje sklep.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 52
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih taksah v Občini Straža.
(13ZA; 0 PROTI)
K. točki 8
Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju
oskrbnine – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti, ki je v nadaljevanju
poročal o svojih sklepih.
O sklepih Odbora za družbene dejavnosti je poročala predsednica, ga. Marija Maja Medic:
Sklep odbora:
Odbor predlaga občinskemu svetu, da potrdi Predlog pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Krkine lučke
pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju oskrbnine s tem, da se v 11. členu tretja alineja dopolni z
besedo vrtec «ki ga predlaga svet staršev«.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Albin Kregar, g. Igor Vizjak in g. Ivan Kopina

Zapisnik 5. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2011

10

V nadaljevanju se je občinski svet opredeljeval o posameznih pripombah iz razprave.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 53
Tretja alineja 11. člena se dopolni tako, da se na koncu besedila doda navedba »ki ga
predlaga svet staršev«.
(13 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 54
V 1. odst. 13. člena Predloga Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni
šoli Vavta vas in o plačevanju oskrbnine se črta besedilo »ali na podlagi splošno znanih
dejstev oz. dejstev, ki so komisiji znana«.
(13 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 55
Doda se 2. odst. 17. člena, ki se glasi: «Odločitve vrtca in druge listine v postopku
sprejemanja otrok v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je
pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.«
(13 ZA; 0 PROTI)
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 56
V 18. členu se v zadnjem stavku črta zadnji del stavka. Črta se: »s tem da se za vloge, oddane
pred obvestilom o vpisu upošteva datum objave obvestila.«
(13 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 57
Črta se prvi stavek 29. člena pravilnika, ki pravi:« Pravilnik se objavi na spletni strani vrtca,
spletni strani Občine Straža ter na oglasni deski vrtca.«
(13 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 58
Občinski svet Občine Straža sprejme z vsemi sprejetimi pripombami Pravilnik o
sprejemu otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju
oskrbnine.
(13 ZA; 0 PROTI)

K. točki 9
Predlog Letnega programa športa za leto 2011 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti, ki je v nadaljevanju
poročal o svojih sklepih.
O sklepih Odbora za družbene dejavnosti je poročal predsednica, ga. Marija Maja Medic:
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Sklep odbora:
Odbor predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlog Letnega programa športa za leto 2011.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 59
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program športa v Občini Straža za leto 2011.
(13ZA; 0 PROTI)
K. točki 10a
Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini
Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev 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 ga. Marija Maja Medic poročala o sklepih odbora.
Sklep odbora:
Odbor predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlagane dopolnitve k spremembi pogojev, meril in
kriterijev za vrednotenje športnih programov v občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Igor Vizjak, g. Ivan Kopina, g. Andrej Petkovič, g. Franc Derganc in g. Dušan Dular.
Replike:
g. Andrej Petkovič je repliciral g. Francu Dergancu
g. Borut Likar je repliciral g. Dušanu Dularju
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 60
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju
športnih programov v Občini Straža.
(13 ZA; 0 PROTI)
K. točki 10b
Predlog spremembe pogojev meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini
Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Andrej Petkovič in g. Albin Kregar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 61
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Predlagane spremembe pogojev meril in
kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža.
2. Spremebe pogojev, pravil in kriterijev seobjavi na spletni strani Občine Straža.
(13 ZA; 0 PROTI)
Proceduralano vprašanje je postavil g. Likar – ali se bo seja nadaljevala glede na to, da so štiri ure seje
po poslovniku že minile
Odločeno je bilo, da se seja nadaljuje.
K. točki 11
Občinska priznanja – obravnava in odločanje
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, g. Albin Kregar.
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Sklep komisije:
1.Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu Občine Straža,
da potrdi g. Boruta Kulovca za priznanje Alojzija Pirca za dosežke na področju društvenega,
humanitarnega in družbeno političnega dela za leto 2011.
2.Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu Občine Straža,
da potrdi Rafting klub Gimpex za priznanje Franca Červana za dosežke na področju športa.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Andrej in g. Igor Vizjak
Obrazložitev glasu:
g. Andrej Petkovič – izločil se bo iz glasovanja, saj je kot predsednik Rafting Kluba
Gimpex Straža, ki je predlagan za priznanje osebno vpleten
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 62
Občinski svet Občine Straža potrdi Sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja v zvezi s priznanji Občine Straža.
(12ZA; O PROTI)
K. točki 12
Kadrovske zadeve: (imenovanje novega člana Sveta zavoda OŠ Vavta vas, imenovanje
odgovorne urednice glasila Stražan, sodniki porotniki)
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, g. Albin Kregar.
1. Imenovanje novega člana za Svet zavoda OŠ Vavta vas
Sklep komisije:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da
potrdi Albina Kregarja za nadomestnega člana v Svet zavoda OŠ Vavta vas.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Igor Vizjak
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Albin Kregar – izločil se bo iz glasovanja, saj je osebno vpleten
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Občinski svet je na predlog župana
SPREJEL
SKLEP ŠT. 63
Občinski svet Občine Straža imenuje Albina Kregarja za novega člana v Svet zavoda OŠ
Vavta vas
(12 ZA; 0 PROTI)
2. Imenovanje odgovorne urednice glasila Stražan
Sklep komisije:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da
potrdi Nino Berkopec za odgovorno urednico glasila Stražan.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g.. Igor Vizjak
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Igor Vizjak – se bo VZDRŽAL, saj ne pozna predlagane kandidatke, kot tudi ne njene politike glede
glasila Stražan

Občinski svet je na predlog župana
SPREJEL
SKLEP ŠT. 64
Občinski svet Občine Straža imenuje Nino Berkopec za odgovorno urednico glasila Stražan.
(10 ZA; 0 PROTI)
3. Sodniki porotniki
Sklep komisije:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da
potrdi predlagane predstavnike za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki so:
- Alojz Knafelj,
- Pavle Vidic,
- Dušan Krštinc,
- Borut Kulovec,
- Borut Likar,
- Marjan Dular
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RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Borut Likar – izločil se bo iz glasovanja, saj je osebno vpleten glede na to, da je na listi
predlaganih
Občinski svet je na predlog župana
SPREJEL
SKLEP ŠT. 65
Občinski svet Občine Straža potrdi predlagane predstavnike za sodnike porotnike na

Okrožnem sodišču v Novem mestu, ki so:
-

Alojz Knafelj,

Pavle Vidic,
- Dušan Krštinc,
- Borut Kulovec,
- Borut Likar,
- Marjan Dular.
-

(12 ZA; 0 PROTI)
K točki 13
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. Dušan Dular
- g. Andrej Petkovič
- ga. Lidija Plut
- g. Borut Likar
- g. Albin Kregar
- g. Franc Derganc
- g. Ivan Kopina
- ga. Jana Tomc
- Pavle Vidic

1.
-

POBUDA ŠT. 36 – G. DUŠAN DULAR
na kakšen način se bo zagotovilo, da bo kanalizacija Jurka vas urejena tako, kot zahteva
zakonodaja - pisni odgovor
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ODGOVOR:
- kanalizacija je obdelana v projektu rekonstrukcija ceste skozi Jurko vas, s tem, da manjka še
odsek pod vasjo in črpališče, kar pa se bo pa skušalo umestiti v Kohezijski projekt porečje reke
Krke

2.
-

POBUDA ŠT. 37 – G. DUŠAN DULAR
predlagal je, da župan predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep, da ob pripravljenem
poročilu Nadzornega odbora dobi občinski svet poročilo o ugotovitvah in ukrepih, ki so bili na
osnovi priporočil sprejeti. Ta točka naj se uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta.

ODGOVOR:
- najprej se bo obravnavalo poročilo Nadzornega odbora, na podlagi dokončnega poročila bo
župan pripravil ukrepe.
3.
-

POBUDA ŠT. 38 – G. ANDREJ PETKOVIČ
kakšno je trenutno stanje in kdaj bo situacija rešena glede šolskih prevozov otrok Zalog Podgora

ODGOVOR:
- Župan se je osebno dogovarjal z MO Novo mesto, prišlo je do velikih komplikacij, vendar pa se
prevozi otrok odvijajo po starem, novega podatka še nima, na MO Novo mesto je poslan predlog
dogovora, ki bi ohranjal in nadgrajeval obstoječe stanje do šolskega leta 2016-2017
4.
-

5.
-

POBUDA ŠT. 39 – Ga. LIDIJA PLUT
na pobudo staršev je predlagala je, da se na naslednjo sejo občinskega sveta uvrsti poročilo
ravnatelja glede šolskih prevozov otrok

POBUDA ŠT. 40 – G. IGOR VIZJAK
glede na to, da s 30.4.2011 poteče pogodba Pomoč na domu, je zastavil vprašanje, ali z novo
pogodbo pravice ostajajo iste

ODGOVOR:
- vse ostaja nespremenjeno
6.
-

POBUDA ŠT. 41 – G. BORUT LIKAR
do naslednje seje občinskega sveta naj župan posreduje pisne odgovore: na osnovi katere vloge
je dal predlog v proračun za namenjena sredstva za obnovo zvonika na cerkvi v Zalogu, ali je za
navedeno obnovo izdano potrebno dovoljenje, kdo ga je izdal in kdaj ter kolikšen je celotni
investicijski načrt obnove. Župan naj posreduje odgovor, ali občina sodeluje pri aktivnostih, ki se
vodijo pri že odstranjeni stari mrliški vežici na pokopališču in izgradnji spominskega obeležja.
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POBUDA ŠT. 42 – G. BORUT LIKAR
na Drganjih selih se že dobre tri leta konkretni vaščani soočajo s problematiko uporabe ceste, ki
vodi skozi domačijo Jožeta Šenice, mimo stanovanjske hiše Zdravka Poglajena, Draga Irta,
vikenda Ivana Novaka, številnim lastnikom gozdnih parcel v tej smeri omogoča dostop ter mimo
Irt Antona, ki je cesto zaprl. Poziv županu, da do naslednje seje občinskega sveta posreduje
odgovor: v kateri fazi je reševanje navedene težave in kdaj se predvideva, da se problem reši

POBUDA ŠT. 43 – G. BORUT LIKAR
stanovalci hiš v Zalogu, ki stanujejo tik ob cesti v ostrem ovinku v vasi, izražajo veliko
zaskrbljenost glede varnosti, saj sta ravno tam bivata dve družini z majhnimi otroci (najbolj je
izpostavljena družina Halilović). V razgovoru z njimi vidijo rešitev v pločniku. Gostota prometa
je skozi Zalog poznana in z njo tudi obremenjenost vasi in varnost stanovalcev, predvsem
peščev, otrok , starejših in drugih. Navedeno nedvomno daje prioriteto pri reševanju in
zagotavljanju želene varnosti. Pobuda županu, da pereči problem prioritetno rešuje ter da občina
izdela študijo varnosti v cestnem prometu občine Straža na osnovi katerega bo lažje namenjal
sredstva za odpravljaje črnih točk na cestah.

POBUDA ŠT. 44 – G. BORUT LIKAR
gospa Jasenka in gospod Josip Benkovič, Pod vinogradi 18, 8351 Straža, sta se potožila v zvezi
izdane odločbe (odločba št. 38101-170/2009-6, z dne 13.01.2010) do vračila vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje in nerešene njune pritožbe na odločbo, z dne 26.01.2010. Glede na
dejstva, ki so razvidna iz celotne dokumentacije ter njune pritožbe, župana poziva, da do
naslednje seje občinskega sveta pisno poročate: o poteku ugotovitvenega postopka; na osnovi
katerih dokazil se je izračunala višina zneska; o vsebini odločbe in različnih zneskov, ki jih ta
navaja in da pojasni razloge zakaj se pritožba po 15 mesecih še ni obravnavala in rešila.
Razgovor, ki je bil opravljen šele pred dnevi seveda ne pomeni, da je zadeva rešena ter da se je
možno izogniti zakonsko predpisanim postopkom reševanje pritožb. Podobno se je vodil
postopek tudi za stranko, Rudi Žabkar, Pod vinogradi 17, 8351 Straža. Tudi v tej dokumentaciji
je razbrati, da je stranka podala popolno vlogo, odločba pa je temeljila na povsem drugih
izhodiščih. Do naslednje seje naj se za ta primer pisno poroča o poteku ugotovitvenega postopka
o višini vračila in razloge zakaj se v odločbi niso upoštevala vsa posredovana dokazila. Tolar
Anica iz Vavte vasi 83 je ravno tako pravočasno vložila pritožbo na odločbo do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje. Kot prejšnja primera se pritožba do danes še ni rešila. Tudi
za ta primer naj se pisno sporoči razloge za nastalo stanje in nerešeno pritožbo

10. POBUDA ŠT. 45 – G. ALBIN KREGAR
-

nujno je potrebna priprava odloka v zvezi s štipendiranjem

11. POBUDA ŠT. 46 – G. ALBIN KREGAR
-

predlagal je, da se v izogib predolgim občinskim sejam svetniki predhodno uskladijo z občinsko
upravo glede na to, da svetniki gradivo pravočasno dobijo
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12. POBUDA ŠT. 47 – G. FRANC DERGANC
-

pobuda, ki je bila dana že na Odboru za okolje in prostor, da se zaradi varnega vključevanja iz
Gradiške ulice na glavno cesto postavi ogledalo

13. POBUDA ŠT. 48 – G. FRANC DERGANC
-

glede na pripombe občanov se sprejme pravilnik o uporabi Kulturnega doma, kjer bodo ceniki
bolj jasni. Pravilnik naj se ustrezno dopolni

14. POBUDA ŠT. 49 – G. FRANC DERGANC
-

sam je že predlagal ukrep za izboljšanje sej in sicer elektronski dostop svetnikov do gradiv in
prečiščenih besedil, predlagal je, da se pobude ločijo na tiste, ki so primerne za obravnavo na
občinskem svetu in na tiste, ki so operativne narave in so primerne za občinsko upravo

15. POBUDA ŠT. 50 – G. IVAN KOPINA
-

zakaj zadeve v zvezi z JTO še niso rešene, kljub odgovoru na njegovo pobudo dano na 3. seji
občinskega sveta

ODGOVOR:
- župan je imenoval osebo, ki bo pritožbe reševala na II. stopnji, vendar je le ta zbolela in je
trenutno na bolniški
16. POBUDA ŠT. 51 – Ga. JANA TOMC
-

ali je možna postavitev ogledala ob izhodu Gradiške ulice? Pri izhodu iz Gradiške ulice na
glavno cesto vedno nastane problem preglednosti prometa iz smeri Vavte vasi proti Straži. Ali je
možna postavitev ogledala, saj bi se s tem izboljšala preglednost ceste in posledično bi se
zagotovila večja varnost udeležencev v prometu in občanov –- (pisna pobuda – priloga originalu
zapisnika).

17. POBUDA ŠT. 52 – Ga. JANA TOMC
-

krajane Rumanje vasi zanima, če je možno premakniti krajevno tablo Rumanja vas višje proti
Dolenjskim Toplicam, s tem bi tudi tri hiše, ki so sedaj zunaj naselja postale del vasi. Umiril bi
se tudi promet mimo teh hiš, saj bi se istočasno omejila tudi omejitev hitrosti - (pisna pobuda –
priloga originalu zapisnika).

18. POBUDA ŠT. 53 – Ga. JANA TOMC
-

krajane ulice mimo cerkve (šolska pot) zanima možnost ureditve cestnih ovir. Te so sicer na treh
mestih v ulici že postavljene, vendar so po mnenju krajanov neprimerne – oblika in višina. Ali je
možno te ovire popraviti – se pravi malo znižati in malce razširiti - (pisna pobuda – priloga
originalu zapisnika).
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19. VPRAŠANJE ŠT. 54 – Ga. JANA TOMC
-

kako daleč so zadeve glede reševanja JTO

ODGOVOR:
- nerešenih je ostalo še 11 zadev, s tem, da so bile rešene tudi že vse zadeve, ki so bile vložene po
roku
20. POBUDA ŠT. 55 – G. PAVLE VIDIC
-

kaj je s cesto proti Žigmanu

ODGOVOR:
- v avgustu 2010 je bil že dogovorjen termin za sanacijo te ceste s soglasjem lastnika sosednje
parcele. V tem terminu izvajalec sanacije ni začel izvajati, ko pa bi moral z deli pričeti, smo na
občino prejeli pošto o prepovedi posega. Pot je zaščitena, primerno označena in je varna tako, da
se promet po njej lahko odvija
21. POBUDA ŠT. 56 – G. ALOJZ KNAFELJ
-

vse svetnice in svetnike je župan vljudno povabil na slavnostno sejo ob praznovanju 3.
občinskega praznika, ki bo 22. 04. ob 17.uri

Seja je bila zaključena ob 23.02 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

