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Številka: 90001-5/2011-2
Datum: 21. 05.2011

ZAPISNIK
6. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 12. maja 2011, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
6. 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 9 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Kasneje sta se seji pridružila še Marija Maja Medic in Jože Kregar tako, da je bilo prisotno
11 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 Jože, Kopina Ivan, Likar Borut, Medic Marija Maja, Mihelič
Marija, Petkovič Andrej, Tomc Jana, Vidic Pavel, Vizjak Igor,
Opravičeno odsotni: Kregar Albin in Plut Lidija
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
- Klara Rebselj – članica občinske uprave
- Andreja Kren – članica občinske uprave
- ga. Rozina Kum – predsednica Nadzornega odbora
- g. Rok Nose – predstavnik Dolenjskega lista
PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 5. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta – seznanitev
4. Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih

cest na območju Občine Straža – prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
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5. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje v Občini Straža – prva obravnava in
sprejem v prvi obravnavi
6. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Straža – prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
7. Sklep o cenah najemnin grobov v Občini Straža za leti 2011 in 2011 – obravnava in sprejem
8. Občinski program varnosti v Občini Straža – obravnava in sprejem
9. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2011 – obravnava in sprejem
10. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža
– obravnava in sprejem
11. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža – obravnava
in sprejem
12. Poročilo ravnatelja o šolskih prevozih - seznanitev
13. Vprašanja in pobude
K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 6. seje
Občinskega sveta Občine Straža
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 66
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red
(9 ZA; 0 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 5. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 5. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Igor Vizjak
Ob 18.15 se je seji pridružil g. Jože Kregar.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 67
Zapisnik 6. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(10 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 sta sodelovala:
g. Igor Vizjak in g. Andrej Petkovič
K točki 4

Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih
javnih cest na območju Občine Straža – prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave,g. Dušan Krštinc.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednik odbora Franc Derganc poročal o sklepih, ki jih je odbor sprejel.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga dopolnitev 9. člena Odloka, tako da se
besedilo popravljenega člena glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega člena tega odloka lahko župan s sklepom odredi, da se del rednega
in/ali zimskega vzdrževanja posameznih občinskih cest in/ali javnih poti dodeli drugemu izvajalcu,
oziroma se izvede v lastni režiji, kar se določi v koncesijski pogodbi. Na tej osnovi se koncesnina
ustrezno zniža«
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Igor Vizjak, g. Andrej Petkovič, g. Dušan Dular, ga. Marija Mihelič in g. Franc Derganc.
REPLIKE:
g. Igor Vizjak je repliciral županu
g. Franc Derganc je repliciral g. Igorju Vizjaku
župan je podal odgovore na replike
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g. Dušan Dular je repliciral županu
Župan je dal v nadaljevanju na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o izvajanju obvezne gospodarske javne
službe vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Straža v prvi obravnavi.
2.

Pri pripravi dopolnjenega predloga se občinska uprava opredeli do pripomb in
predlogov iz razprave in jih vgradi v dopolnjen predlog.

RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi so sodelovali:
g. Jože Kregar, g. Igor Vizjak, g. Borut Likar in g. Dušan Dular.
REPLIKE:
g. Igor Vizjak je repliciral g. Jožetu Kregarju
ga. Marija Mihelič je replicirala županu
g. Franc Derganc je repliciral g. Igorju Vizjaku
Župan je v nadaljevanju glede na razpravo in predlog g. Igorja Vizjaka dal na glasovanje spremenjen
predlog sklepa.
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEPA ŠT. 68
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o izvajanju obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Straža v prvi obravnavi, s predlogi iz razprave
na občinskem svetu.
(10 ZA; 0 PROTI)
Ob 19.10 se je seji pridružila g. Marija Maja Medic.
K točki 5
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje v Občini Straža – prva obravnava in
sprejem v prvi obravnavi
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 Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je
predsednica odbora Marija Maja Medic poročala o sklepih, ki jih je odbor sprejel.
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Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o ustanovitvi
proračunskega sklada za štipendiranje.
RAZPRAVA
V razpravi so sodelovali:
g. Igor Vizjak, g. Andrej Petkovič, g. Dušan Dular, g. Franc Derganc in g. Jože Kregar.
Občinski svet Občine Straža je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 69
1. Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
za štipendiranje potreben in primeren za obravnavo ter ga je potrebno v nadaljevanju
dopolniti z razpravo na občinskem svetu in sprejeti.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi predlog Odloka o ustanovitvi
proračunskega sklada za štipendiranje.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 6
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Straža – prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
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 Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je
predsednica odbora Marija Maja Medic poročala o sklepih, ki jih je odbor sprejel.
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme spremenjen Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Dušan Dular, g. Andrej Petkovič, g. Igor Vizjak, g. Borut Likar in g. Ivan Kopina
Obrazložitev glasu:
g. Jože Kregar – pri glasovanju se bo VZDRŽAL, sam načeloma podpira ustanovitev javnega zavoda,
ne strinja pa se s predlaganimi sklepi svetnikov, saj so si glede na razpravo nasprotujoči.
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Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 70
1. Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Straža
potreben in primeren za obravnavo ter ga je potrebno v nadaljevanju dopolniti z
razpravo na občinskem svetu in sprejeti.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi predlog Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Straža.
(9 ZA; 1 PROTI)
K. točki 7
Sklep o cenah najemnin grobov v Občini Straža za leti 2011 in 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 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, da Občinska uprava pripravi utemeljitev
predloga povišanja cen za najem grobov na osnovi izračuna predvidenih stroškov za vzdrževanje
pokopališč.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Igor Vizjak, ga. Marija Mihelič, g. Borut Likar, g. Andrej Petkovič, g. Franc Derganc in g. Ivan
Kopina.
Župan je iz razprav svetnikov ugotovil, da je bolje, da se točka 7 umakne iz dnevnega reda in se jo
preloži na naslednjo sejo.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 71
1. Točka 7 Sklep o cenah najemnin grobov v Občini Straža za leto 2011-2012 se preloži na
naslednjo sejo občinskega sveta.
2. Občinska uprava do naslednje seje pripravi nov predlog sklepa.
(11 ZA; 0 PROTI)
K. točki 8
Občinski program varnosti v Občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki sta podala direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc in ga. Brigita
Kalčič vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva .
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Varnostni sosvet. V nadaljevanju je predsednik
odbora Franc Derganc poročal o sklepih, ki jih je odbor sprejel.
Sklep odbora:
1. V glasilu Stražan se objavijo podatki o vodji policijskega okoliša Straža in o redarski ter
inšpekcijski službi.
2. Varnostni sosvet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme Občinski program
varnosti Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, g. Igor Vizjak, g. Dušan Dular in g. Franc Derganc.
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – pri glasovanju se bo VZDRŽAL, saj je sam osebno bolj za mehko varianto, pri kateri
ni nujno, da se pojavljajo redarji, poznani so mu namreč odzivi ljudi na delo redarke iz Dolenjskih
Toplic
Pred glasovanjem je sejo zapustil g. Jože Kregar in pri glasovanju ni sodeloval.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 72
Občinski svet Občine Straža sprejme Občinski program varnosti Občine Straža.
(7 ZA; 0 PROTI)
Župan je odredil 15 minutni odmor, seja se je nadaljevala ob 21.20. Seje ni zapustil nihče od prisotnih.
K. točki 9
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.
Pridobi se del gozda, parc.št.: 2117/5 k.o. Jurka vas, razpolaga se z delom neplodnega zemljišča, parc.
št.: 2100/56 k.o. Jurka vas.
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:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Dopolnitev
letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2011.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Ivan Kopina in g. Igor Vizjak
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 73
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2011.
(11 ZA; 0 PROTI)
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K. točki 10
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 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, da sprejme sofinanciranje varstvene storitve pomoč na
domu v višini 66%. Dostavo hrane v višini 82% subvencionira občina, razliko v višini 18% zagotavlja
uporabnik.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Andrej Petkovič, g. Igor Vizjak, in g. Franc Derganc.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 74
Občinski svet sprejme sofinanciranje občine za socialno varstvene storitve pomoč na domu
v višini 66 %. Dostavo hrane v višini 82 % subvencionira občina, razliko v višini 18 %
zagotavlja uporabnik.
(11 ZA; 0 PROTI)
K. točki 11
Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža –
obravnava in sprejem
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, spremembo 2. člena, ki se po novem glasi:
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»Občani, ki so v delovnem razmerju in prejemajo minimalni osebni dohodek, ter v zadnjem mesecu
pred oddajo niso prejeli osebnega dohodka.«
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Andrej Petkovič , g. Igor Vizjak, g. Dušan Dular, ga. Marija Mihelič, g. Franc Derganc in g. Jože
Kregar
Župan je dal v nadaljevanju na glasovanje spremembo pravilnika.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 75
Občinski svet Občine Straža sprejme spremembo 2. člena, ki se po novem glasi:
»Občani, ki so v delovnem razmerju in prejemajo minimalno plačo, ter v tekočem letu pred
oddajo niso prejeli vsaj dveh plač.«

(11 ZA; O PROTI)
Župan je dal tako popravljen pravilnik na glasovanje.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 76
Občinski svet Občine Straža sprejeme Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju
socialnih pomoči v Občini Straža.
(11 ZA; O PROTI)

K. točki 12
Poročilo ravnatelja o šolskih prevozih - seznanitev
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan, povedal je, da je ravnatelj osnovne šole opravičil svoj
prihod po elektronski pošti. Posredoval je svoj odgovor, ki ga je župan prebral občinskemu svetu.
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RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
župan, g. Borut Likar, g. Andrej Petkovič, ga. Marija Mihelič, g. Franc Derganc, g. Igor Vizjak, g.
Jože Kregar, g. Dušan Dular in g. Pavle Vidic.
Občinski svet je na predlog župana
SPREJEL
SKLEP ŠT. 77
Ta točka se prekine ter se obravnava na naslednji seji, na katero se povabi ravnatelja in
predsednika Sveta zavoda.
(11 ZA; 0 PROTI)
K točki 13
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. Borut Likar
- g. Ivan Kopina
- g. Dušan Dular

1.
-

POBUDA ŠT. 57 – G. BORUT LIKAR
Zastavil je vprašanje, zakaj je občina dopustila nelegalen poseg v okolje in kaj bo občina
ukrenila, da se okolica povrne v prvotno stanje z revitalizacijo izvira bruhalnika Obrh, kot se za
izvire in očuvanja vodnih virov spodobi, zastavil je tudi vprašanje ali je res, da so se tja odlagali
odpadni materiali iz gradbišč katere investitor je občina - (pisna pobuda je priloga originalu
zapisnika) -pisni odgovor

ODGOVOR:
-

Občina ne razpolaga s podatkom ali gre za legalno ali nelegalno zadevo, prav tako župan ne ve
ali je bil tja pripeljan kakršenkoli gradbeni odpadek, občina vedno sklepa pogodbe z izvajalci, da
izvajalec sam zagotovi deponijo, kjer bo gradbeni odpadek ustrezno odlagal v naravo,občina
nima pristojnosti, da karkoli stori ima pa vsak posameznik možnost tako onesnaževanje
prijaviti okoljski inšpekciji

Replika svetnika g. Boruta Likarja – z odgovorom se ni strinjal, zato je na svoje vprašanje zahteval
pisni odgovor
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POBUDA ŠT. 58 – G. IVAN KOPINA
Kdaj bodo uporabniki, ki so že plačali priključnino priključeni na vodovod Ljuben (vodovod
Duh)

ODGOVOR:
-

Zadeva se rešuje, občina še ni uspela pridobiti služnosti za eno parcelo, ki tangira tri priključke

3.

POBUDA ŠT. 59 – G. IVAN KOPINA

-

Kdaj bo realno narejena kanalizacija Potok

ODGOVOR:
4.
-

To bo projekt s katerim se bomo prijavili na 6. Javni razpis RRP razvoj regij

POBUDA ŠT. 60 – G. DUŠAN DULAR
Predlagal je, da se sredstva za kanalizacijo Jurka vas uvrstijo v Načrt razvojnih programov in se
obravnava v rebalansu za leto 2011

ODGOVOR:
-

Kanalizacija ne bo mogla iti v projekt Porečje reke Krke, kot je bilo prvotno mišljeno, ampak jo
bomo morali financirati sami

Seja je bila zaključena ob 22.45 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

