02
Številka: 90001-9/2011-2
Datum: 05.10.2011
ZAPISNIK
9. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 22. septembra 2011, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
9. 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 12. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 17.20 se je seji pridružil g. Jože Kregar in ob 19.00 še g. Andrej Petkovič, tako, da je
bilo prisotnih 11 od 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, Petkovič Andrej, Plut Lidija, Tomc Jana, Vidic Pavel,
Opravičeno odsotni: Dušan Dular
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Rozina Kum – predsednica Nadzornega odbora
- Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- Tea Urbančič – članica občinske uprave
- Klara Rebselj – članica občinske uprave
- Andreja Kren – članica občinske uprave
- Matjaž Petruna – član občinske uprave
- Manica France Klemenčič – članica občinske uprave
- g. Rok Nose – predstavnik Dolenjskega lista
- predstavniki Vašega kanala
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 8. redne seje občcinskega sveta - pregled in sprejem
3. Zapisnik 1. korespondenčne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
4. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta – seznanitev
5a. Predlog Odloka o zakoniti predkupni pravici v Občni Straža – prva obravnava, predlog za
skrajšan postopek,
5b. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občni Straža za programsko obdobje 2007-2013 – obravnava in sprejem
6. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v Občini Straža – obravnava in sprejem
7. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem – obravnava in sprejem
8. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola
Vavta vas - obravnava in sprejem
9. Sklep o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro - obravnava in sprejem
10. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občne
Novo mesto – obravnava in sprejem
11. Kadrovske zadeve
12. Vprašanja in pobude

K točki 1
Določitev dnevnega reda
Proceduralno vprašanje je zastavil g. Borut Likar – člane občinskega sveta je seznanil s pridobitvijo
magistrska naziva svetnice LKOSa, go. Lidije Plut in opozoril je na vlogo Nadzornega odbora ter
pozval župana, da se za predstavnika Nadzornega odbora, ki prisostvuje seji občinskega sveta najde
prostor za mizo kjer sedijo člani občinskega sveta
Med izvajanjem g. Boruta Likarja je bilo ugotovljeno, da je med počitnicami uspešno zagovarjal
magistrsko nalogo tudi g. Ivan Kopina.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 9. seje
Občinskega sveta Občine Straža. Že predhodno so bili občinske svetnice in svetniki obveščeni o
razširitvi dnevnega reda s 5a točko, ki se glasi »Predlog Odloka o zakoniti predkupni pravici v Občini
Straža – prva obravnava, predlog za skrajšan postopek.”
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 98
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red
(9ZA; 0 PROTI)
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K točki 2
Zapisnik 8. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 8. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 99
Zapisnik 8. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)
Ktočki 3
Zapisnik 1. korespondenčne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
Zapisnik 1. korenspondenčne seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z
gradivom v poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 100
Zapisnik 1. korenspondenčne seje Občinskega sveta Občine Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)
K točki 4
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.
1. Poročal je o izvrševanju sklepov občinskega sveta med obema sejama.
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2. V nadaljevanju je župan poročal tudi o delovanju in aktivnostih občinske uprave in opravljenih
nalogah med obema sejama. Občinski svet je seznanil z naslednjimi zadevami:
- občinska uprava je med obema sejama opravljala redna opravila z občani in institucijami in
projektantskimi organizacijami,
- podjetje GPI Tehnika je pričelo z obnovo Kulturnega doma,
- narejena je bila primopredaja gradbišča vodovoda Podgora – Nova gora, podjetje CGP naj bi pričelo
z deli,
- podpisana je bila pogodba za investicijsko vzdrževanje občinskih cest, ki se že izvaja,
- potekala so usklajevanja z lastniki in projektanti za projekt pločnika in kolesarske steze z javno
razsvetljavo in avtobusnimi postajališči v Podgori, pripravljen je sklep za razlastitev še nekaj zemljišč,
- urejeno je vse potrebno za odprtje še dveh oddelkov vrtca Krkine lučke v prostorih Materinskega
doma v Straži,
- Knjižnica Straža se preseljuje v prostore železniške postaje,
- potekajo dogovori skupaj z DRSC za izvedbo 1. in delno 2. etape rekonstrukcije ceste R2-419/1203
od Potoka do hiše Ravbar v Jurki vasi, podpisana je pogodba med DRSC, CGP in Občino Straža,
- objavljen je razpis za sklenitev pogodbe za izvedbo za »Obnovo Zdravstvenega doma Straža«,
- pričakuje se odzive institucij na vložen predlog OPN in OPPN za GC Zalog,
- na pokopališču v Vavti vasi je bil odkrit spomenik po drugi svetovni vojni pobitim domačinom,
- v sodelovanju z Združenjem zveze borcev za vrednote NOB je bil prenovljen spomenik v bivši
Dolenji Straži,
- v Straži deluje redarka, ki je do sedaj je le opozarjala, sedaj že ima navodila za izvajanje sankcij,
- prireditev Dan na Krki je lepo uspela,
- v športnem parku Breza je bilo izbirno tekmovanje v igranju na harmoniko, v nadaljevanju je bil
zabavni večer s Pop Design,
- v športnem parku Breza se je odvijalo gasilsko tekmovanje za pokal Dolenje Straže in veselica z
Ansamblom Toneta Rusa,
- vse prireditve v sklopu 25. Straške jeseni so bile zelo dobro obiskane,
- na Debelem Rtiču je letovalo 27 naših otrok, manj kot lani, ostanek sredstev se je namenil
Novolesovim otrokom za šolske potrebščine,
- imenovana je bila Komisija za vodenje štipendijskega sklada v Občini Straža, v Dolenjskem listu je
bil objavljen poziv interesentom,
- devetdeset letnico rojstva so praznovali: Marija Poglavc, Marija Aš, Stanka Pečjak, Jože Šmajdek in
95-letnico Šmalčeva iz Zaloga,
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- televizija Vaš kanal je za nekaj časa prenehala oddajati na oddajniku Trdinov vrh zaradi velikih
stroškov oddajanja, od občin bi radi pomoč v višini enega evra na mesec na gospodinjstvo, kar je
občutno preveč,
- razmere z oskrbo z pitno vodo so kritične
Ob 17.20 se je seji pridružil g. Jože Kregar.
K točki 5a
Predlog Odloka o zakoniti predkupni pravici v Občni Straža – prva obravnava, predlog za
skrajšan postopek
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
Proceduralno vprašanje glede sprejema odloka po skrajšanem postopku je zastavil g. Borut Likar.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, v
nadaljevanju je predsednik odbora g. Franc Derganc poročal o sklepih odbora.
Sklep odbora:
1. Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da
sprejme Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža v predlagani obliki.
2. Občinska uprava pred sklenitvijo posameznega pravnega posla preveri stanje morebitnih že
sklenjenih pravnih poslov.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Borut Likar
Po opravljeni razpravi v prvi obravnavi je dal župan v razpravo predlog sklepa, ki se glasi:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine
Straža v prvi obravnavi.
RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi na predlog sklepa je sodeloval:
- g. Franc Derganc.
Župan je v nadaljevanju glede na razpravo in predlog g. Franca Derganca dal na glasovanje
spremenjen predlog sklepa.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 101
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine
Straža v prvi obravnavi.
2. Občinska uprava pred sklenitvijo posameznega pravnega posla preveri stanje
morebitnih že sklenjenih pravnih poslov.
(10 ZA; 0 PROTI)

Občinski svet je na predlog župana brez razprave
POTRDIL
SKLEP ŠT. 102
Predlog Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža se spremeni v
Dopolnjen predlog Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža in se na tej
seji opravi druga obravnava.
(10 ZA; 0 PROTI)
Po opravljeni drugi obravnavi in razpravi po posameznih členih odloka, v kateri ni sodeloval nihče je
dal župan na glasovanje predlog sklepa.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 103
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine
Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 5b
Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občni Straža za programsko obdobje 2007-2013 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
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Omenjeno točko bi moral na svoji seji obravnavati Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
vendar na svoji seji ni bil sklepčen.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Franc Derganc, g. Borut Likar in ga. Marija Mihelič
g. Borut Likar in ga. Marija Mihelič sta v svoji razpravi med drugim podala tudi pobudo, da se člane
občinskih odborov in komisij opozori, da se svojih sej udeležujejo.
REPLIKE:
g. Jože Kregar je repliciral g. Francu Dergancu
g. Pavle Vidic je repliciral g. Francu Dergancu
Obrazložitev glasu
g. Franc Derganc – glasoval bo ZA, saj je dobil prepričljive odgovore na vprašanja iz njegove razprave
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 104
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za
programsko obdobje 2007-2013.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 6
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 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 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.
Sklep odbora:
Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v
Občini Straža, vključno z dopolnitvijo v 16. členu. V prvem odstavku 16. člena se za besedo
Stražan doda besedilo »in na oglasni deski«.
Tako da se po novem prvi odstavek 16. člena glasi: »Za oddajo neprofitnih stanovanj najemodajalec
objavi javni razpis na spletni strani Občine ali v časopisu Stražan in na oglasni deski«.

Zapisnik 9. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2011

8

RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 105
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem v Občini Straža z dopolnitvijo 16. člena, ki spreminja I. odstavek, ki se glasi :»Za
oddajo neprofitnih stanovanj najemodajalec objavi javni razpis na spletni strani Občine ali v
časopisu Stražan in na oglasni deski«.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 7
Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, v
nadaljevanju je predsednik odbora, g. Franc Derganc poročal o sklepih odbora.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Pravilnik o
oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem s pripombami podanimi na seji odbora.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in g. Ivan Kopina
Obrazložitev glasu:
g. Ivan Kopina – glasoval bo PROTI - pravilniku sicer ne nasprotuje, ne strinja pa se z višino
najemnine
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 106
1. V 8. členu pravilnika se spremeni besedilo 1. točke, tako da se glasi:«stavbna zemljišča kot so:
dvorišče, parkirišče, vrt, zelenica« in
črta se 2. točka 8. člena pravilnika.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine
Straža v najem.
(9 ZA; 1 PROTI)
K točki 8
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola
Vavta vas - obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, v
nadaljevanju je predsednik, odbora g. Franc Derganc poročal o sklepih odbora.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Sklep o ukinitvi
statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Vavta vas v predlagani
obliki.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Albin Kregar

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 107
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena
lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Vavta vas«.
(10 ZA; 0 PROTI)
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K točki 9
Sklep o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro - obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, v
nadaljevanju je predsednik odbora, g. Franc Derganc poročal o sklepih odbora.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Sklep o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro v predlagani obliki.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Ivan Kopina in g. Borut Likar
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasovanja se bo VZDRŽAL – sam sicer razume župana, da želi s tem skrajnim
ukrepom zagotoviti razvoj dela občine, sklepa pa ne more potrditi iz razloga, ker je mnenja, da sam
sklep ne sme predstavljati pogajalskega argumenta ampak je že izvedbeni akt, ki pomeni že začetek
postopka pridobitve zemljišč, ker se v obrazložitvi sklepa omenja, da se sklep koristi kot pogajalski
argument, je mnenja, da je še dovolj možnosti, da se pride do dogovora, da se nadaljnji postopki
speljejo brez tega.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 108
Občinski svet Občne Straža sprejme Sklep o izkazani javni koristi za cesto št. 295043
skozi Stražo in Podgoro.
(9 ZA; 0 PROTI)
K točki 10
Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne
občine Novo mesto – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, v
nadaljevanju je predsednik odbora, g. Franc Derganc poročal o sklepih odbora.
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Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Obvezno razlago Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo
mesto v predlagani obliki.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala:
ga. Lidija Plut

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 109
1. Občinski svet Občine Straža sprejme obvezno razlago Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto, ki se
nanaša na upravno območje Občine Straža v predloženi vsebini.
2. Obvezno razlago Odloka se objavi v Uradnem listu RS.
(9 ZA; 1 PROTI)
Seji se je ob 19.00 pridružil g. Andrej Petkovič.
K točki 11
Kadrovske zadeve
Prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Straža Igorju Vizjaku
Uvodno poročilo k tej točki je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, g. Albin Kregar, ki je v nadaljevanju poročal o delu komisije in podal sklep komisije.
Sklep komisije:
Občina Straža je dne, 26. 07. 2011 prejela Odstop g. Igorja Vizjaka, z dne 25. 07. 2011, s katerim
odstopa od funkcije občinskega svetnika Občine Straža.
Komisija je soglasno ugotovila, da so v skladu s 3. odstavkom 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/009, 14/10, 51/10 in 84/10) in šesto alinejo,
drugega odstavka 21. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS št. 7/07 in 27/08), ki določa, da
svetniku preneha mandat, če odstopi in če so nastopili razlogi za predčasno prenehanje mandata.
Župan v roku 8 dni ni obvestil Občinskega sveta Občine Straža in Občinske volilne komisije v skladu
s četrtim odstavkom 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07, 27/08, 76/08,
100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10). Vendar so že pretekli vsi roki za pritožbe.
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Ker so nastopili razlogi, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu Občine Straža, da sprejme Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata g. Igorja Vizjaka.
O sprejemu Ugotovitvenega sklepa se obvesti Občinsko volilno komisijo, da sproži postopek za
izvolitev oz. potrditev nadomestnega člana občinskega sveta.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Župan je dal v nadaljevanju predlog sklepa v glasovanje in se glasi:
Občinski svet Občine Straža sprejme predlog sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Občine Straža.
RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi o predlogu sklepa je sodeloval:
g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 110
Občinski svet Občine Straža sprejme predlog sklepa Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občine Straža.
(11 ZA, O PROTI)
Ob 19.20 je sejo zapustil g. Albin Kregar.
K točki 12
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. Borut Likar – pisne pobude posredovane pred samo sejo
- g. Franc Derganc
- g. Andrej Petkovič
- g. Ivan Kopina
- ga. Jana Tomc
- ga. Marija Mihelič
- župan
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VPRAŠANJE ŠT. 84 – g. BORUT LIKAR
župana je prosil , da utemelji razloge, zakaj kljub zagotovilom na dnevni red 9. seje ni uvrščen
OPN in še kdaj bo občinski svet OPN sprejemal – pisna pobuda (priloga originalu zapisnika),

Odgovor župana:
- točka ni uvrščena na dnevni red, ker občina še ni prejela sklepa Ministrstva za okolje in prostor, 25.
08. 2011 smo od Ministrstva za okolje in prostor prejeli obvestilo, da je OPN sprejemljiv za objavo na
strežniku, istega dne je bilo posredovano obvestilo vsem nosilcem urejanja prostora, rok za mnenja
poteče 26. 10. 2011, do sedaj smo pridobili 15 mnenj, od tega 11 pozitivnih ter štiri dopolnitve, ki pa
so že posredovane naprej. Župan si želi, da bila do roka pridobljena vsa mnenja in da postopek lahko
steče dalje, čeprav je dejstvo, da se ti postopki odvijajo zelo počasi.
2.

POBUDA ŠT. 85 – g. BORUT LIKAR

- otroško igrišče pred stanovanjskimi bloki na Ulici talcev je zaradi varnosti potrebno ograditi, ob cesti
se naj postavi vsaj 3m visoko ograjo– pisna pobuda (priloga originalu zapisnika)
Odgovor župana:
- pobuda glede statusa igrišča se bo analizirala saj je tudi sam mnenja, da igrišče ni na najbolj
primerni lokaciji, kljub temu pa otroci ne morejo brezglavo skakati na cesto, saj je ob igrišču
postavljena ograja, igirišče je namenjeno pretežno mlajšim otrokom in ne igranju nogometa.
g. Likar: glede na županov odgovor, da se bo njegova pobuda analizirala, želi od župana še dodatni
pisni odgovor glede rešitve problema
3.
4.
-

POBUDA ŠT. 86 – g. BORUT LIKAR
svetnice in svetnike kot tudi predstavnico Nadzornega odbora je pozval, da obiščejo spletno stran
Supervizor, kjer so na vpogled podatki s katerimi pravnimi subjekti posluje Občina Straža
POBUDA ŠT. 87 – g. FRANC DERGANC
do naslednje občinske seje naj občinska uprava preuči korake, ki so potrebni da se prične s
potrebnimi raziskavami glede izkoriščanja geotermalne vode v namene proizvodnje zelenjave na
kmetijskih zemljiščih, za ogrevanje naselij kot tudi v turistične namene

Odgovor župana:
- občinska uprava sodeluje s človekom in njegove raziskave so že pokazale kje približno v občini
Straža poteka geotermalna energija, rečeno je bilo, da je žila zelo široka in da je geotermalna energija
na globini 150 m, strošek vrtanja bi bil nekje 150 EUR po m, kar znese približno 22.000 EUR,
podobno ponudbo je bila tudi s strani Geološkega inštitutav Ljubljani, vendar v precej višjem znesku
cca. 800.000 EUR brez vrtanja. Župan je predlagal, da se v naslednji proračun uvrsti proračunska
postavka v te namene, sam pa bo opravil vse razgovore okrog iskanja geotermalne vode o čemer bo
sproti obveščal občinski svet.
5.
-

VPRAŠANJE ŠT. 88 – g. ANDREJ PETKOVIČ
na prejšnji seji je bilo z ustnim zagotovilom direktorja občinske uprave dogovorjeno, da bodo
pravilniki, ki bodo pripravljeni za korenspondenčno sejo, pripravljeni z vklopljenim pregledom
sprememb na dokumentih, tako da bodo lahko svetniki videli kaj so spremembe; dogovor ni bil
upoštevan, saj so svetnice in svetniki dobili posredovano samo končno različico dokumentov.
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Sprašuje se tudi kaj je namen svetnikov, ko v svojih razpravah podajajo predloge, ki pa v
končnem izglasovanem pravilniku niso upoštevane.
Odgovor župana:
- glede na odsotnost direktorja občinske uprave, sam zadeve glede dogovora ne more komentirati
6.
-

POBUDA ŠT. 89 – g. IVAN KOPINA
izpostavil je problematiko meteornih voda na mostu Loke, prosil je, da se ta zadeva preveri

Odgovor župana:
- svetnika je zaprosil naj se z bolj natančnimi podatki poveže z g. Matjažem Petruno, ki je za te zadeve
pristojen in jih bo tudi preveril
7.
-

POBUDA ŠT. 90 – ga. JANA TOMC
ogledalo iz Gradiške ulice ni funkcionalno, saj kaže v nasprotno smer

Odgovor Matjaž Petruna:
- omenjena cesta je v pristojnosti Direkcije RS za ceste, njihov predstavnik je bil na terenu, ugotovil
je, da je ogledalo iz ulice Ob Krki smotrno, glede postavitve ogledala iz smeri Gradiške ulice pa je
predhodno potrebno izpeljati še nekatere druge ukrepe za katere bodo pozvali lastnike
8. POBUDA ŠT. 91 – ga. MARIJA MIHELIČ
-

stanovalci blokov Pod vinogradi bi želeli velike zabojnike za plastiko

Odgovor župana:
- zadeva se bo preverila
-

POBUDA ŠT. 92 – ŽUPAN

-

svetnice in svetnike je pozval naj do 5. 10. 2011 podajo predloge za umestitev v Načrt razvojnih
programov za leto 2012 za Proračun za leto 2012

-

POBUDA ŠT. 93 – ŽUPAN

-

čestital je mag. Lidiji Plut in mag. Ivanu Kopini za uspešen zagovor magistrske naloge in
pridobitve akademskega naziva

-

POBUDA ŠT. 94 – ŽUPAN

-

svetnice in svetnike je seznanil s povabilom na zagovor diplomskih nalog dveh študentk, ki sta
sodelovali na študentskih delavnicah glede urbanistične zasnove Straža in iz te tematike
zagovarjata diplomske naloge.

-

POBUDA ŠT. 95 – ŽUPAN

- svetnice in svetnike je obvestil o stanju vodooskrbe
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-

POBUDA ŠT. 96 – ŽUPAN

-

svetnice in svetnike je seznanil z objavo razpisa za podelitev štipendij v Občini Straža, ki je bil
objavljen v Dolenjskem listu.

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

