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Številka: 90001-10/2011-2
Datum: 24.11.2011

ZAPISNIK
10. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v torek, 15. novembra 2011, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
10. 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. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Derganc Franc, Dušan Dular, Kregar Jože, Kopina Ivan, Likar Borut, Mihelič Marija, Plut Lidija,
Tomc Jana, Vidic Pavel,
Opravičeno odsotni: Albin Kregar, Marija Maja Medic
Odsotni: Andrej Petkovič
Ostali prisotni:
- ga. Rozina Kum – predsednica Nadzornega odbora
- Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- Tea Urbančič – članica občinske uprave
- Andreja Kren – članica občinske uprave
- Matjaž Petruna – član občinske uprave
- ga. Irena Vide – direktorica Vašega kanala
- 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 9. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta – seznanitev
4. Proračun Občine Straže za leto 2012 – prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
5. Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji – prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža
- prva obravnava, sprejem v prvi obravnavi in predlog za skrajšani postopek
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža - prva obravnava,
sprejem v prvi obravnavi in predlog za skrajšani postopek
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine Straža - prva obravnava, sprejem v prvi obravnavi in
predlog za skrajšani postopek
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža prva obravnava, sprejem v prvi obravnavi in predlog za skrajšani postopek
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na
območju Občine Straža - prva obravnava, sprejem v prvi obravnavi in predlog za skrajšani
postopek
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vavta vas - prva obravnava, sprejem v prvi obravnavi in predlog za
skrajšani postopek
12. Poročilo o nadzoru zaključnega računa Občine Straža za leto 2010 – seznanitev
13. Televizija Vaš kanal – obstoj delovanja v javnem in kulturnem interesu – seznanitev, sprejem
sklepa
14. Kadrovske zadeve
15. Vprašanja in pobude
K točki 1
Določitev dnevnega reda
Proceduralno vprašanje je zastavil g. Borut Likar – glede na to, da je g. Igor Vizjak kot član
občinskega sveta odstopil že julija sprašuje župana, zakaj LKOS nima pravice uveljavljati svoje
ustavne pravice in nastopati v občinskem svetu z vsemi možnimi razpoložljivi člani.
Odgovor župana:
Na 9. seji občinskega sveta je bil sprejet ugotovitveni sklep o prenehanju mandata g. Igorju Vizjaku,
vsa dokumentacija je bila s priporočeno pošto 28. 9.2011 posredovana Občinski volilni komisiji, do
danes župan še ni dobil nikakršnega gradiva od občinske volilne komisije, ki pa je samostojen organ
občine. Takoj, ko bo gradivo dobil, bo to točko uvrstil na dnevni red.
Župan je občinski svet seznanil, da z dnevnega reda umika 14. točko dnevnega reda » Kadrovske
zadeve«, saj mu za to točko ni uspelo pridobiti gradiva. Prav tako je župan seznanil občinski svet, da
ne predlaga skrajšanega postopka za točke 8., 9., in 10 dnevnega reda, čeprav je bil z dnevnim redom
ta najavljen. Točke se bodo obravnavale po rednem postopku.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 10. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
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RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar.
Glede na razpravo in predlog g. Boruta Likarja je dal župan na glasovanje spremenjeno 12. točko
dnevnega reda, ki se glasi: »Poročilo o nadzoru zaključnega računa Občine Straža – seznanitev in
obravnava. Predlog je bil soglasno podprt.

DOPOLNJEN IN SPREMENJEN DNEVNI RED
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 9. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta – seznanitev
4. Proračun Občine Straže za leto 2012 – prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
5. Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji – prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža
- prva obravnava, sprejem v prvi obravnavi in predlog za skrajšani postopek
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža - prva obravnava,
sprejem v prvi obravnavi in predlog za skrajšani postopek
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine Straža - prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na
območju Občine Straža - prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vavta vas - prva obravnava, sprejem v prvi obravnavi in predlog za
skrajšani postopek
12. Poročilo o nadzoru zaključnega računa Občine Straža za leto 2010 – seznanitev in obravnava
13. Televizija Vaš kanal – obstoj delovanja v javnem in kulturnem interesu – seznanitev, sprejem
sklepa
15. Vprašanja in pobude

Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 111
Občinski svet Občine Straža sprejme dopolnjen in spremenjen dnevni red
(9ZA; 0 PROTI)
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K točki 2
Zapisnik 9. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 9. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.

RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
- g. Borut Likar
REPLIKE:
g. Franc Derganc je repliciral g. Borutu Likarju
Proceduralno vprašanje je zastavil g. Dušan Dular – kako se obravnavajo vprašanja pod točko
Vprašanja in pobude, ki še niso dobila odgovora oz. v zapisniku še ni odgovora nanje.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 112
Zapisnik 9. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)
K točki 3
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.
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 izvaja obnovo Kulturnega doma, dela napredujejo v skladu s pričakovanji, do
odstranitve gradbenega žerjava bo prihajalo do težav v prometu, župan občane prosi za potrpljenje,
-začela se je gradnja vodovoda Podgora – Nova gora, izvaja jih CGP s podizvajalci,
-v kratkem se bo izvedla manjkajoča obnova vodovoda na vzporedni ulici Na žago, zamenjano bo 70
m cevovoda in montiran hidrant s prevezavami,
-na vodohramu na Drganjih selih je montirana črpalka in analizator klora,
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-Prosonic – merilnik nivoja vode za VH Straža je tudi že nabavljen in bo vgrajen v naslednjih dneh, ki
povzroča težave pri oskrbi,
-razpisan je javni razpis za podelitev koncesije za redno vzdrževanje občinskih cest, izvajanje storitev
pomoči na domu in vzdrževanje javne razsvetljave,
-pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in sklenjena pogodba s firmo GPI Tehnika za »Obnovo
Zdravstvenega doma Straža« in začelo se je z obnovo. Letos bo potrebno koristiti že 34.873 EUR in
leta 2012 še 128.725 EUR kot Sofinanciranje investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti,
-išče se ustrezna rešitev za preselitev še preostalega stanovalca v Zdravstvenem domu, Občinska
uprava jo mora najti čim prej, da bo obnova lahko nemoteno stekla,
-knjižnica se je iz KUD preselila v prostore železniške postaje, uporabniki so zelo zadovoljni.
-urejen je ekološki otok na pokopališču na Drganjih selih,
-sanirala se je cesta s pločnikom v ulici Na žago mimo železniške postaje, opravljene so bile sanacije
na Drganjih selih in na Ljubnu,
-skupaj z lastniki parcel je občinska uprava uredila in asfaltirala vinogradniško cesto Monte kuku na
straškem hribu. Lastniki so uredili vse oporne zidove in opravili večino zemeljskih del ter z
sofinanciranjem pridobili 830 m ali 1860 m2 asfaltne ceste,
-saniran je bil del meteorne kanalizacije v Lokah, v govejaku pri mostu,
-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.
Predvideva se gradnja že v novembru ali najkasneje v decembru letos, začelo se bo z vodovodom in
kanalizacijo,
-na Razvojni center Novo mesto je bila na 6. javni razpis RRP Razvoj regij posredovana vloga za
sofinanciranje izgradnje Kanalizacije Potok – Prapreče. Verjamemo, da bo projekt uvrščen v nabor
projektov in da ga bo Regijski Svet JV Slovenije potrdil z čim višjo stopnjo sofinanciranja,
-razmere z oskrbo z pitno vodo so se normalizirale, pristopilo se bo k iskanju nadomestnih vodnih
virov,
-Občina Straža v skladu z Zakonom o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije med
skladom in občino izvaja neodplačni prenos kmetijskih in stavbnih zemljišč,
-pričakujejo se odzivi institucij na vložen predlog OPN in OPPN za GC Zalog,
-imenovana je komisija za vodenje štipendijskega sklada v Občini Straža. Na objavljen poziv
interesentom (Dolenjskem listu in internetni strani občine) je prispelo 11 prijav, komisija je že
zasedala in vloge pregledala,
-skupni Medobčinski inšpektorat daje prve rezultate, občani so občutno povečali aktivnosti na
priključevanju na kanalizacijsko omrežje, tudi red in čistoča na voznih in parkirnih površinam se je
občutno povečala,
-občinska uprava se je usklajevala z neposrednimi porabniki in zavodi in pripravila predlog proračuna
Občine Straža za leto 2012,
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-preko podjetja TrenkWalder je začasno rešeno izvajanje komunalnega delavca v občini, izvajanje z
družbeno koristnimi deli je lahko samo dopolnilno, ne more pa nadomestiti stalne storitve,
-na regijskem izbirnem gasilskem tekmovanju, ki je bilo tudi kvalifikacije za državno prvenstvo, so
desetine PGD Dolenja Straža dosegli naslednje uvrstitve:
 člani A
1. mesto
 članice B
2. Mesto
S temi dosežki so se kvalificirali na državno prvenstvo v gasilskih veščinah,
-skupaj s štabom Civilne zaščite in Občinskim gasilskim poveljstvom se ustanavlja enota Civilne
zaščite za prvo pomoč,
-tradicionalno Martinovanje in pohod v organizaciji Turističnega društva Straža in Društva
vinogradnikov Straža je odlično uspel, kakor tudi zbrani prispevek za humanitarno dobrodelno akcijo
za dvigalo za invalidko Anjo v Centru urbane kulture v Pristavi Lukna,
-ob 1. novembru se je občinska uprava udeležila komemoracije in položila cvetje k spomeniku na
pokopališču v Vavti vasi
-na svetovnem prvenstvu v Costa Rici so naši raftaši Rafting kluba Gimpex iz Straže dosegli s tremi
bronastimi medaljami izjemen, težko ponovljiv uspeh. Tri tretja mesta v štirih disciplinah izmed
podeljenih petih kompletov medalj je nov vrhunec malega slovenskega, straškega kluba med svetovno
elito. Spremljala jih je tudi velika skupina navijačev – 35. Sprejema v petek, 28. 10. 2011 se je
udeležilo ogromno občanov, tudi nekaj svetnikov. Na sprejemu, na katerem so člani ekipe kot
posamezniki prejeli »Priznanje župana Občine Straža, so prisostvovali:
 g. Ignac Polajnar, sekretar Ministrstva RS za šolstvo in šport,
 g. Miro Cerar, predsednik Slovenske olimpijske akademije in ambasador RS za šport, strpnost
in fair play,
 g. Rafko Križman, član vodstva Olimpijskega komiteja Slovenije in podpredsednik Odbora
športa za vse,
 g. Milan Lovrenčič, predstavnik Rafting zveze Slovenije,
 predstavniki sponzorjev,
 župani sosednje občine Žužemberk, Franc Škufca,
 stregle so narodne noše TD Straža, ki je tudi organiziralo skupaj z PGD Vavta vas in občinsko
upravo manjšo pogostitev
 zvesti navijači
 pihalni Orkester Krka
 in občani.

K točki 4
Proračun Občine Straže za leto 2012 – 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 župan.
Omenjeno točko so na svojih sejah obravnavali tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet,
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem in Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju so
predsedniki oz. člani odborov poročali o sklepih posameznih odborov.
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Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Franc Derganc:
Sklep odbora:
1. Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Predlog
Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2012 v prvi obravnavi.
2. Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Letni načrt
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2012.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ga. Marija Mihelič:
Sklep odbora:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2012.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim premoženjem za leto 2012 Občine Straža.

Odbor za družbene dejavnosti, ga. Jana Tomc:
Sklep odbora:
1. Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2012 in
2. sprejme predlog Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto
2012.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Dušan Dular, ga. Lidija Plut, g. Borut Likar, g . Franc Derganc in g. Ivan Kopina
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral g Francu Dergancu
Obrazložitev glasu
g. Borut Likar – glasoval bo ZA, ne glede na to, da proračun izkazuje negativen bilančni izid, bo
zaradi obljub, da bodo sprejeti dodatni predlogi iz razprave
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 113
1. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2012.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim premoženjem za leto 2012 Občine Straža.
3. Pripombe in predlogi iz obravnave na občinskem svetu so del javne razprave.
(9 ZA; 0 PROTI)
K točki 5
Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji – 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 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 Odlok o
oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža v prvi obravnavi.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Borut Likar in g. Dušan Dular
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 114
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Odlok o
oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)
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K točki 6
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin 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 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 Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Pavle Vidic

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 115
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin
v Občini Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 116

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in
čiščenju javnih površin v Občini Straža se spremeni v Dopolnjen predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju
javnih površin v Občini Straža in se na tej seji opravi druga obravnava.
(9 ZA; 0 PROTI)
Po opravljeni drugi obravnavi in razpravi po posameznih členih odloka, v kateri pa ni sodeloval nihče
je dal župan na glasovanje predlog sklepa.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 117
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini
Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)
K točki 7
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine 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 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 Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih javnih cest v Občini Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 118
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Odlok o načinu
izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih javnih cest na območju Občine Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 119
Predlog Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža se
spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža in se na tej
seji opravi druga obravnava.
(9 ZA; 0 PROTI)
Po opravljeni drugi obravnavi in razpravi po posameznih členih odloka, v kateri pa ni sodeloval nihče
je dal župan na glasovanje predlog sklepa.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 120
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža.
(9 ZA; 1 PROTI)
K točki 8
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine 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 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 Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
na območju Občine Straža v prvi obravnavi.
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RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
ga. Marija Mihelič in g. Dušan Dular

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 121
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža.
(9ZA; O PROTI)
K točki 9
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 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 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 Odlok o oskrbi
s pitno vodo na območju Občine Straža v prvi obravnavi.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 122
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Straža.

(9 ZA; 0 PROTI)
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K točki 10
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
na območju Občine 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 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 Odlok o
izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe
odlaganja komunalnih odpadkov na območju Občine Straža v prvi obravnavi.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 123
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža.
(9ZA; 0 PROTI)
Župan je odredil 10 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.40. Seje med odmorom ni nihče
zapustil, občinski svet je bil sklepčen in je lahko nadaljeval z delom.
K točki 11
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vavta vas - 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 župan.
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Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti, v nadaljevanju je
članica odbora, ga. Jana Tomc poročala o sklepih odbora.
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme v prvi obravnavi
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vavta vas.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 124
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Vavta vas.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 125

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas se spremni v Dopolnjen predlog Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vavta vas in se na tej seji opravi druga obravnava.
(9ZA; O PROTI)
Po opravljeni drugi obravnavi in razpravi po posameznih členih odloka, v kateri pa ni sodeloval nihče
je dal župan na glasovanje predlog sklepa.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 126
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas.
(9ZA; O PROTI)
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K točki 12
Poročilo o nadzoru zaključnega računa Občine Straža za leto 2010 – seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvod k tej točki je podal župan, v nadaljevanju pa je predal besedo predsednici Nadzornega odbora,
go. Rozini Kum.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Franc Derganc, g. Borut Likar, ga. Marija Mihelič in g. Dušan Dular.
REPLIKE:
g. Franc Derganc je repliciral g. Borutu Likarju.
g. Borut Likar je repliciral g. Francu Dergancu
g. Borut Likar je v svoji razpravi podal dodaten predlog, ki ga je dal župan na glasovanje in se glasi:
Občinski svet Občine
Nadzornega odbora.

Straža

nalaga županu, da upošteva priporočila iz

Proceduralno vprašanje je zastavil g. Jože Kregar
prepisovanje in citiranje statuta.

ugotovitev

– ne strinja se s predlogom sklepa, gre za

RAZPRAVA O DODATNEM PREDLOGU G. BORUTA LIKARJA:
V razpravi je sodeloval:
g. Franc Derganc.
Obrazložitve glasu:
g. Jože Kregar – glasoval bo PROTI – to je nesmiseln sklep, saj to določa že Statut občine, ki je
temeljni akt občine in ga je nesmiselno citirati
g. Franc Derganc – glasoval bo PROTI – priporočila, ki se bodo izvajala in morda ne bo mogoče
izvesti in pa tudi zato, ker ni bil sprejet njegov predlog in razprave
ga. Marija Mihelič – glasovala bo PROTI – glede na to, da je župan upošteval priporočila prejšnje
revizije, ne dvomi, da se ne bodo upoštevala tudi tokratna priporočila nadzornega odbora
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral go. Mariji Mihelič
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Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
PREDLAGANEGA SKLEPA
Občinski svet Občine Straža nalaga županu, da upošteva priporočila iz ugotovitev
Nadzornega odbora.
(3ZA; 3 PROTI)
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje nespremenjen predlog sklepa iz gradiva.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 127
Občinski svet Občine Straža se je seznanil in je obravnaval Poročilo o opravljenem
nadzoru Zaključnega računa Proračuna Občine Straža za leto 2010.
(8ZA; O PROTI)

Ob 20.30 je sejo zapustila ga. Lidija Plut.
K točki 13
Televizija Vaš kanal – obstoj delovanja v javnem in kulturnem interesu – seznanitev, sprejem
sklepa
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan, nato pa je predal besedo go. Ireni Vide, direktorici
Vašega kanala.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Dušan Dular, ga. Marija Mihelič in g. Franc Derganc

Zapisnik 10. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2011

17

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 128
1. Občinski svet Občine Straža je obravnaval in se seznanil z vsebino dopisa »Televizija
VAŠ KANAL – obstoj delovanja v javnem in kulturnem interesu«.
2. Občina Straža pristopa k sanaciji Televizije Novo mesto, TV Vaš Kanal in bo potrebna
sredstva po razdelilniku zagotovila v obliki dokapitalizacije oziroma sofinanciranja, če
bo takšen dogovor vsaj 2/3 občin Dolenjske, Bele krajine in Posavja v predlagani višini.
(7ZA; 0 PROTI)
K točki 12
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude sta podala:
- g. Ivan Kopina
- g. Borut Likar

1.
-

POBUDA ŠT. 96 – g. IVAN KOPINA
izpostavil je problematiko odvoza listja pri stanovanjskih blokih v Straži

Odgovor župana:
- zadeva se bo preverila in uredila
2.

POBUDA ŠT. 97 – g. BORUT LIKAR

- županu je predlagal, da se predstavniku Nadzornega odbora omogočijo pogoji za delo in sodelovanje
na sejah, kot so dani občinskim svetnikom in županu, potrebno mu je zagotoviti mesto za omizjem
namenjenemu svetnikom in županu – pisna pobuda (priloga originalu zapisnika)
Odgovor župana:
- do naslednje seje se bo opredelil okrog te pobude
3.
-

VPRAŠANJE ŠT. 98 – g. BORUT LIKAR
kako daleč je s sprejemom občinskega prostorskega načrta

Odgovor župana:
- ni še pridobljenih vseh mnenj
4.
-

POBUDA ŠT. 99 – g. BORUT LIKAR
potrebno je urediti - ograditi ekološki otok pri avtobusni postaji v Straži

Zapisnik 10. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2011

18

Odgovor župana:
- nameravano je na vse ekološke otoke postaviti tablice, da so odpadki v lasti občine Straža in
ekološke otoke dati pod video nadzor, zaščita okolice pa je zelo sprejemljiv predlog
5.
-

POBUDA ŠT. 100 – g. BORUT LIKAR
poročanje vseh delovnih teles občinskega sveta o svojih aktivnostih

Odgovor župana:
- delovna telesa se bo pozvalo
6. POBUDA ŠT. 101 – g. DUŠAN DULAR
-

župan je občinski svet seznanil s prejeto pisno izjavo g. Dušana Dularja, ki jo je prejel pred
začetkom seje o odpovedi sejnin v korist štipendijskega sklada.

Seja je bila zaključena ob 21. 40 uri.
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