02
Številka: 90001-11/2011-2
Datum: 21.01.2012
ZAPISNIK
11. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 15. decembra 2011, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
11. 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 11 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 17.35 se je seji pridružila ga. Lidija Plut, ob 17.50 pa še g. Radoš Kužnik. 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, Kužnik Radoš, Likar Borut,
Medic Marija Maja, Mihelič Marija, Plut Lidija, Tomc Jana, Vidic Pavel, Andrej Petkovič
Opravičeno odsotni: /
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Rozina Kum – predsednica Nadzornega odbora
- g. Roman Pulko – predsednik Občinske volilne komisije
- Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave
- Tea Urbančič – članica občinske uprave
- g. Rok Nose – predstavnik Dolenjskega lista
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 10. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta – seznanitev
4. Proračun Občine Straže za leto 2012 – druga obravnava in sprejem
5. Kadrovske zadeve
6. Vprašanja in pobude
K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je občinski svet seznanil, da namerava zamenjati vrstni red točke z dnevnega reda. In sicer
točka 5 »Kadrovske zadeve« bo obravnavana kot 3. točka, tako, da bi lahko novi svetnik že odločal pri
vseh naslednjih točkah dnevnega reda.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 11. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.

Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 129
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red
(11 ZA; 0 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 10. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 10. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku. Župan je povedal, da je v originalu zapisnika že odpravljena tiskarska napaka pri
točki »Vprašanja in pobude«, ki je bila napačno oštevilčena in sicer kot točka 12, namesto točka 14.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
- g. Borut Likar
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Odgovor župana:
- v bodoče bo njegovo poročanje o delu in aktivnostih občinske uprave kot vse ostalo gradivo
objavljeno na portalu med ostalim gradivom
REPLIKE:
g. Franc Derganc je repliciral g. Borutu Likarju
g. Jože Kregar je repliciral g. Borutu Likarju
g. Dušan Dular je repliciral županu
g. Jože Kregar je repliciral g. Borutu Likarju

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 130
Zapisnik 10. seje Občinskega sveta Občine Straža s popravkom pri točki 14 »Vprašanja in
pobude«.
(9 ZA; 0 PROTI)

K točki 5
Kadrovske zadeve
Poročilo k tej točki je podal predsednik Občinske volilne komisije g. Roman Pulko, ki je v
nadaljevanju poročal o delu komisije in podal ugotovitveni sklep komisije.
Ugotovitveni sklep komisije:
Občinska volilna komisija Občine Straža ugotavlja:
− da je članu Občinskega sveta Občine Straža, Igorju Vizjaku, z dnem 26. 07. 2011 prenehal
mandat občinskega svetnika zaradi odstopa,
− da mandat člana Občinskega sveta Občine Straža preide na naslednjega kandidata z liste Liste
krajanov Občine Straža,
− da je naslednja kandidatka za člana Občinskega sveta Občine Straža na listi kandidatov Liste
krajanov Občine Straža pod št. 6 Rozina Kum, roj. 28.02.1947, Potok 32, 8351 Straža, ki v
zakonskem roku 8 dni ni sprejela mandata,
− da je naslednji kandidat na listi kandidatov Liste krajanov Občine Straža za člana Občinskega
sveta Občine Straža pod številko 7 Radoš Kužnik, roj. 16. 02. 1968, Sela 10, 8351 Straža, ki je
podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
- g. Borut Likar
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 131
1.

Občinski svet Občine Straža sprejme Ugotovitveni sklep, da Radoš Kužnik sprejema
mandat člana Občinskega sveta Občine Straža.

2. Občinski svet Občine Straža potrjuje mandat svetniku Občinskega sveta Občine Straža
Radošu Kužniku.
(11 ZA; 0 PROTI)
Župan je kljub njegovi odsotnosti čestital novemu svetniku Radušu Kužniku.
Med obravnavo te točke ob, 17.35 se je seji pridružila ga. Lidija Plut.
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.
K točki 4
Proračun Občine Straže za leto 2012 – druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
Ob 17.50 se je seji pridružil g. Radoš Kužnik.
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 odborov poročali o sklepih posameznih odborov.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Franc Derganc:
Sklep odbora:
1. Občinski svet Občine Staža sprejme Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2012.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Straža za leto 2012.
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Odbor za družbene dejavnosti, ga. Marija Maja Medic:
Sklep odbora:
1. Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine
Straža za leto 2012 in
2. da sprejme predlog Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem za
leto 2012.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ga. Marija Mihelič:
Sklep odbora:
1. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok
o proračunu Občine Straža za leto 2012.
2. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Letni
načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2012.
Župan je ugotovil, da na seji ni bil podan noben amandma, z gradivom pred začetkom seje pa so
svetniki dobili dva amandmaja do katerih se bo opredelil občinski svet.
Proceduralno vprašanje je zastavil g. Jože Kregar - ali so bili amandmaji vloženi pravočasno
Odgovor župana:
Čeprav amandmaji niso bili vloženi v skladu s Statutom občine Straža 3 dni pred začetkom seje, je
župan predlagal, da jih občinski svet obravnava in se do njih opredeli.
Proceduralno vprašanje je zastavil g. Borut Likar – opravičuje se za storjeno napako in iz razprave
župana je smatral, da sta oba amandmaja uvrščena na dnevni red, v nasprotnem primeru, bi
amandmaja vložil s podpisi svetnikov
Odgovor župana:
Do konca razprave se lahko še vedno vloži amandma s petimi podpisi svetnikov
Proceduralno je razpravljal g. Jože Kregar – predlagal je, da se amandma naj bo vloži tako kot je
potrebno
Odgovor župana:
Zadeva bo res bolj čista, če se svetniki pod amandma podpišejo
Proceduralno vprašanje je zastavil g. Borut Likar – glede na to, da je vlagatelj amandmajev ali lahko
vsebino amandmajev obrazloži
Odgovor župana:
Za obrazložitev amandmajev je dal g. Likarju na voljo 7 min
Sledila je obrazložitev vloženih amandmajev s strani g. Boruta Likarja.
Amandma št.: 1

V dopolnjen predlog Proračuna Občine Straža za leto 2012 se v posebnem delu proračuna
Občine Straža na postavki Socialna varnost starih (20049003), program oskrbe starejših
občanov v občini Straža (20017) iz planiranih 5.000,00 EUR poveča na 16.500,00 EUR.
Povečana sredstva se bi namenila za izdelavo idejne zasnove in projekta za umestitev doma
starejših občanov.
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V dopolnjen predlog Proračuna Občine Straža za leto 2012 se v Načrt razvojnih programov
Občine Straža vnese poglavje Socialno varstvo starih, kjer se definira projekt oskrbe starejših
z izgradnjo doma starejših občanov. Za letošnje leto se planirajo lastna sredstva v višini
16.500,00 EUR. Ostala dinamika financiranja naj se oceni in predvidi po letih z možnostjo
vključevanja javno zasebnega partnerstva.
Amandma št.: 2

V dopolnjen predlog Proračuna Občine Straža za leto 2012 se v posebnem delu proračuna
Občine Straža na postavki Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)
vnese postavka izgradnja dodatnih parkirnih prostorov pri pokopališču v Vavti vasi.
Za pripravljalna in druga dela se nameni 35.000,00 EUR.
Sredstva se dobijo s prerazporeditvijo predlagane višine iz postavke 13035, Ureditev površin
za pešce in kolesarje Straža – Hruševec.
RAZPRAVA O AMANDMAJIH:
V razpravi so sodelovali:
g. Jože Kregar, g. župan, g. Pavle Vidic
Župan je povedal:
Amandmaju št. 1 župan nasprotuje, ni finančno uravnovešen,
Amandmaju št. 2 župan nasprotuje – ni ga med predlogi LKOSa s spiska za uvrstitev v proračun in v
razpravi v prvi obravnavi, ta predlog se lahko uvrsti v proračun 2014, ni še primeren čas za dodatna
parkirna mesta
Glede na razpravo je svetnik g. Borut Likar svoj Amandma št. 1 dopolnil, dopolnjeno verzijo so nato
svetnice in svetniki dobili na mizo z naslednjo vsebino:
Amandma št.: 1

V dopolnjen predlog Proračuna Občine Straža za leto 2012 se v posebnem delu proračuna
Občine Straža na postavki Socialna varnost starih (20049003), program oskrbe starejših
občanov v občini Straža (20017) iz planiranih 5.000,00 EUR poveča na 16.500,00 EUR.
Povečana sredstva se bi namenila za izdelavo idejne zasnove in projekta za umestitev doma
starejših občanov.
Razliko v višini 11.500,00 EUR se dobi s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 13036,
ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori s 115.743,00 EUR.
V dopolnjen predlog Proračuna Občine Straža za leto 2012 se v Načrt razvojnih programov
Občine Straža vnese poglavje Socialno varstvo starih, kjer se definira projekt oskrbe starejših
z izgradnjo doma starejših občanov. Za letošnje leto se planirajo lastna sredstva v višini
16.500,00 EUR. Ostala dinamika financiranja naj se oceni in predvidi po letih z možnostjo
vključevanja javno zasebnega partnerstva.
Hkrati predlagam, da se v Načrt razvojnih programov vnese poglavje Socialno varstvo starih, kjer se
definira projekt oskrbe starejših z izgradnjo doma starejših občanov. Za letošnje leto se planirajo
lastna sredstva v višini 16.500,00 EUR. Namen je razviden v obrazložitvi. Ostala dinamika
financiranja naj se predvidi po letih z možnostjo vključevanja javno zasebnega partnerstva.
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REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral g. županu
g. Jože Kregar je repliciral Borutu Likarju
g. Borut Likar je repliciral g. Pavletu Vidicu
Župan je dal na glasovanje predlog g. Jožeta Kregarja, ki je predlagal 5 minutni odmor. Predlog ni bil
sprejet in seja se je nadaljevala.
Obrazložitev glasu:
g. Jože Kregar – glasoval bo PROTI-amandma govori o dolgoročnem financiranju, ni predvideno kako
bodo potekali Načrti razvojnih programov, amandma je nesprejemljiv
Po zaključeni razpravi je dal župan oba amandmaja na glasovanje.
Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
AMANDMAJA ŠT.: 1
V dopolnjen predlog Proračuna Občine Straža za leto 2012 se v posebnem delu proračuna
Občine Straža na postavki Socialna varnost starih (20049003), program oskrbe starejših
občanov v občini Straža (20017) iz planiranih 5.000,00 EUR poveča na 16.500,00 EUR. Povečana
sredstva se bi namenila za izdelavo idejne zasnove in projekta za umestitev doma starejših
občanov.
Razliko v višini 11.500,00 EUR se dobi s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 13036, ureditev
površin za pešce in kolesarje v Podgori s 115.743,00 EUR.
V dopolnjen predlog Proračuna Občine Straža za leto 2012 se v Načrt razvojnih programov
Občine Straža vnese poglavje Socialno varstvo starih, kjer se definira projekt oskrbe starejših z
izgradnjo doma starejših občanov. Za letošnje leto se planirajo lastna sredstva v višini 16.500,00
EUR. Ostala dinamika financiranja naj se oceni in predvidi po letih z možnostjo vključevanja
javno zasebnega partnerstva.
Hkrati predlagam, da se v Načrt razvojnih programov vnese poglavje Socialno varstvo starih,
kjer se definira projekt oskrbe starejših z izgradnjo doma starejših občanov. Za letošnje leto se
planirajo lastna sredstva v višini 16.500,00 EUR. Namen je razviden v obrazložitvi. Ostala
dinamika financiranja naj se predvidi po letih z možnostjo vključevanja javno zasebnega
partnerstva.
(5 ZA; 6 PROTI)
Obrazložitev glasu k Amandmaju št.:2
g. Albin Kregar – glasoval bo PROTI – sam je mnenja,da je ureditev problematičnih cestišč močnejša
kot pa ureditev parkirišča na pokopališču, ki je zasedeno samo parkrat na leto
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Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
AMANDMAJA ŠT. 2
V dopolnjen predlog Proračuna Občine Straža za leto 2012 se v posebnem delu proračuna
Občine Straža na postavki Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002) vnese
postavka izgradnja dodatnih parkirnih prostorov pri pokopališču v Vavti vasi.
Za pripravljalna in druga dela se nameni 35.000,00 EUR.
Sredstva se dobijo s prerazporeditvijo predlagane višine iz postavke 13035, Ureditev površin za
pešce in kolesarje Straža – Hruševec
(5 ZA; 5 PROTI)
Župan je na predlog svetnika g. Andreja Petkoviča ponovno odprl razpravo o predlogu proračuna.
RAZPRAVA O POSAMEZNIH POSTAVKAH PRORAČUNA:
V razpravi je sodeloval:
g. Andrej Petkovič
V nadaljevanju je občinski svet glasoval o Dopolnjenem predlogu proračuna Občine Straža za leto
2012 kot celoti.
Obrazložitev glasu
g. Borut Likar – glasoval bo PROTI – glede na to, da ni zaslediti, da so upoštevane pripombe iz prve
obravnave pri dopolnjenem predlogu proračuna, iz obrazložitve ni jasnega pojasnila, kaj in kako se je
župan odločal o podanih predlogih, ne more se strinjati glede neodobravanja predloga glede oskrbe
starejših prav tako se ne more strinjati glede z razlago okoli povečanja kadrov
g. Dušan Dular- glasoval bo PROTI – žalosti ga, da se ne more najti zagonskih sredstev za izdelavo
študije glede umestitve oskrbe starejših in doma za starejše občane, opozoril pa je tudi na povečanje
tekočih stroškov kar je razvidno iz realizacije
g. Radoš Kužnik- glasovanja se bo VZDRŽAL- o proračunu ne more glasovati, glede na to, da se o
njem govori že dlje časa, sam pa se je občinskemu svetu šele pridružil
g. Franc Derganc- glasoval bo ZA- v proračunu so preko svetniških skupin izražene želje občanov,
proračun podpira šolstvo, socialno in delo z mladimi, proračun je optimističen tudi na podpori
gospodarstva
g. Jože Kregar- glasoval bo ZA-proračun se mu zdi razvojno naravnan
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 132
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok 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.
(8 ZA; 3 PROTI)

K točki 6
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. župan Alojz Knafelj
- ga. Lidija Plut
- g. Franc Derganc
- g. Borut Likar
1.

POBUDA ŠT. 102 – g. ŽUPAN

-svetnice in svetnike je pozval, da podajo svoje predloge kandidatov za podelitev nagrad civilne
zaščite, dokumentacijo lahko dobijo na sedežu občine ali na spletni strani www.sos112.si
2.

POBUDA ŠT. 103 – g. ŽUPAN

-svetnice in svetnike je pozval, da do 25. 12. 2011 predlagajo predstavnika javnosti v Senat za
reševanje pritožb zoper policiste,
3.

VPRAŠANJE ŠT. 104 – ga. LIDIJA PLUT

- ali je kakšen dogovor med občino in osnovno šolo o uporabi prostorov za prireditve neprofitnih
uporabnikov
Odgovor župana:
-termini se usklajujejo sproti, obrnejo se lahko direktno na osnovno šolo ali na sodelavko občinske
uprave go. Andrejo Kren
4.

POBUDA ŠT. 105 – g. FRANC DERGANC

- predlagal je, da se preuči možnost, da se Zavod za kulturo in šport doregistrira v energetsko agencijo
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Odgovor župana:
- občinska uprava je že iskala določene rešitve, pripravil se bo predlog okrog doregistracije zavoda,
5.

POBUDA ŠT. 106 – g. FRANC DERGANC

- občinska uprava pripravi terminski načrt za pripravo analiz o oskrbi starejših občanov
Odgovor župana:
- zadeva se že rešuje, nekaj ponudb smo že prejeli, ki pa niso prinesle zadovoljivih rezultatov, iščejo
pa se še nove ponudbe
6.

POBUDA ŠT. 107 – g. BORUT LIKAR

- glede na da je občinska uprava že imela nalogo, da pride do neke rešitve glede oskrbe starejših
občanov bi se o tem rad prepričal z vpogledom v dokumentacijo
Odgovor župana:
-pobudo je sprejeta in dogovorjena
7.
-

POBUDA ŠT. 108 – g. BORUT LIKAR
glede na zapisnik in odgovor župana na dano pobudo na prejšnji seji, da se predsednici
Nadzornega odbora omogočijo normalni delovni pogoji spremljanja sej, predlaga, da se na njegov
predlog uvrsti na dnevni red naslednje seje in se o njem opredeli občinski svet

Odgovor župana:
- poudaril je, da je na prejšnji seji jasno povedal, da se bo o tej zadevi opredelil do naslednje seje, če
se bo opredelil ZA, bo na mizi tablica z napisom, župan se je o zadevi informiral in v nadaljevanju
je pojasnil s primeri ostalih občin zakaj se je odločil, da ostane tako kot je, če svetnik g. Borut
Likar smatra, da se točka uvrsti na naslednjo sejo, ga bo poprosil, da za to točko pripravi gradivo
Replika g. Borut Likar:
- županov odgovor ne odgovori o pogojih za delo Nadzornega odbora, rad bi, da se o tem opredeli
občinski svet, gradivo je pa že bilo posredovano
8.
-

POBUDA ŠT. 109 – g. DUŠAN DULAR
glede debate o oskrbi starejših občanov je želel samo dopolniti, da vse kar je predlagano v
predlogu proračuna je samo to, da se zagotovijo sredstva, da se pride do študije, potrebno je storiti
korak naprej

9. POBUDA ŠT. 110 – g. ŽUPAN
-

župan je občinskemu svetu voščil ob novem letu ter svetnice in svetnike pozval, da se udeležijo
prireditev, ki so pripravljene ob zaključku leta

Seja je bila zaključena ob 19. 20 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

