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Številka: 90001-2/2012-2
Datum: 25. 02. 2012

ZAPISNIK
12. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 2. februaarja 2012, ob 17.
uri,
v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
12. 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. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Derganc Franc, Kopina Ivan, Kužnik Radoš, Likar Borut, Marija Maja Medic, Mihelič Marija,
Petkovič Andrej, Plut Lidija, Vidic Pavel
Opravičeno odsotni: Dušan Dular, Kregar Albin, Kregar Jože, Tomc Jana,
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- g. Ladislav Jaki - predstavnik Komunale d.o.o.
- g. Aljoša Jasim Tahir - predstavnik Boson d.o.o.
- g. Jože Derganc - predstavnik Strukture d.o.o.
- Karmen Turk - poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- Tea Urbančič - članica občinske uprave
- Matjaž Petruna - član občinske uprave
- Manica France Klemenčič - članica občinske uprave
- ga. Mojca Žnidaršič - predstavnica Dolenjskega lista
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 11. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta – seznanitev
4. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2012– obravnava in sprejem
5. Odlok o OPPN Gospodarska cona Zalog – druga obravnava in sprejem
6. Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji – druga obravnava in sprejem
7. Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovodnih priključkov v naselju Podgora v Občini Straža –
obravnava in sprejem
8. Vprašanja in pobude

K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 12. seje
Občinskega sveta Občine Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.

Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 133
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red
(8ZA; 0 PROTI)
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K točki 2
Zapisnik 11. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 11. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.

RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
- g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 134
Zapisnik 11. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(8 ZA; 0 PROTI)
K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.
REPLIKA:
g. Borut Likar je repliciral županu
Po splošni razpravi ali je župan dolžan poročati samo o izvršenih sklepih ali tudi o delu občinske
uprave je v nadaljevanju župan poročal tudi o delovanju in aktivnostih občinske uprave in
opravljenih nalogah med obema sejama.
Proceduralno – g. Borut Likar – zaprosil je za mnenje oz. razlago 110. člena Poslovnika
K točki 4
Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2012– obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno kratko obrazložitev k tej točki je podal župan, v nadaljevanju pa je predstavnik podjetja
Komunala d.o.o., g. Ladislav Jaki podrobneje obrazložil poslovni plan.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednik odbora poročal o sklepih odbora.
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Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Franc Derganc:
Sklep odbora:
1. Za Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2013 je potrebno določiti izhodišča
na delu odhodkov merljivih kriterijev in sicer pri sprejemanju upravičenosti in možnosti
zniževanja predvsem splošnih stroškov.

2. Občinski svet Občine Straža sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za
leto2012, ki je sestavljen iz »Poslovnega plana za leto 2012« in »Poslovnega plana 2012
Občine Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
- g. Borut Likar
- g. Radoš Kužnik
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral g. Jakiju in županu
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet: » Za
Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2013 je potrebno določiti izhodišča na delu
odhodkov merljivih kriterijev in sicer pri sprejemanju upravičenosti in možnosti zniževanja
predvsem splošnih stroškov«.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 135
Za Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2013 je potrebno določiti izhodišča na
delu odhodkov, merljivih kriterijev in sicer pri sprejemanju upravičenosti in možnosti
zniževanja predvsem splošnih stroškov
(9 ZA; 0 PROTI)

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 136
Občinski svet Občine Straža sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto2012, ki
je sestavljen iz »Poslovnega plana za leto 2012« in »Poslovnega plana 2012 Občine Straža
(8 ZA; 0 PROTI)
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K točki 5
Odlok o OPPN Gospodarska cona Zalog – druga obravnava in sprejem
Proceduralno - g. Andrej Petkovič - skliceval se je na 83. člen Poslovnika, in sicer, da občinski svet v
novi sestavi ni dolžan obravnavati prekinjenih oz. nedokončanih postopkov. Zato smatra, da odloka,
kot splošnega občinskega akta, občinski svet na tej seji ne more obravnavati. Predlagal, je, da se do
naslednje seje pripravi seznam vseh prekinjenih oz. nedokončanih postopkov iz prejšnjega mandata in
se potem opredeli katere odloke se nadaljuje s sprejemanjem.
g. Andreju Petkoviču je odgovoril in podal pojasnilo direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral direktorju občinske uprave
Proceduralno - g. Franc Derganc - predlagal je, da pravna služba poda svoje mnenje glede hierarhije
pravnih aktov
Proceduralno - g. Borut Likar - kako se ta odlok sprejema, gre za dvofazen ali enofazen sprejem
RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala ga. Lidija Plut
Zaradi uskladitve mnenj v občinski upravi je župan je odredil 10 minutni odmor, seja se je nadaljevala
ob 18.22. Seje ni zapustil nihče od prisotnih.
Župan je v nadaljevanju podal svoje mnenje glede obravnave te točke. Predlagal je, da se občinski svet
opredeli ali se s sprejemom nadaljuje ali pa bo moral ponovno sprejeti sklep o začetku postopka.
RAZPRAVA o predlogu sklepa:
V razpravi sta sodelovala ga. Lidija Plut in g. Andrej Petkovič.
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral županu
Župan je dal v nadaljevanju na glasovanje naslednji proceduralni predlog sklepa:
Občinski svet Občine Straža se je odločil, da nadaljuje postopek sprejemanja Odloka OPPN za
Gospodarsko cono Zalog.

RAZPRAVA o predlogu sklepa:
V razpravi sta sodelovala g. Andrej Petkovič, g. Borut Likar in direktor občinske uprave
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasoval bo PROTI – ne more glasovati za sklep, ki ni v sklopu z napovedano točko
dnevnega reda in 86. členom Poslovnika
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 137
Občinski svet Občine Straža se je odločil, da nadaljuje postopek sprejemanja Odloka OPPN za
Gospodarsko cono Zalog.
(4 ZA; 3 PROTI)
V nadaljevanju je vsebino odloka predstavil predstavnik podjetja Struktura d.o.o., g. Jože Derganc.
Omenjeno točko so na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednik odbora poročal o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Franc Derganc:
Sklep odbora:
1. Odbor je soglasno sprejel sklep , da se na občinski seji predlaga predlagane amandmaje.
2. Odbor je sprejel sklep, da Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (OPPN GC Zalog).
Župan je ugotovil, da je odbor na svoji seji podal šest amandmajev, ki so jih svetniki dobili kot
gradivo pred začetkom seje in do katerih se bo opredelil občinski svet.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali: ga. Lidija Plut, g. Andrej Petkovič, g. Radoš Kužnik in g. Franc Derganc
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral g. Francu Dergancu

RAZPRAVA O AMANDMAJIH
Amandma št.: 1
V 11. členu (organizacija prostora v »pe« I/A- obrtno industrijske GE) se točka 1.1. Dopustne
dejavnosti v območju spremeni tako, da se glasi:
kot 12. člen tega odloka (organizacija prostora v »pe« I/B, I/C, I/D, III/G, in IV/L – obrtno industrijske
GE), razen dejavnosti označene z oznako E (E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki;
saniranje okolja 36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, 37 Ravnanje z odplakami, 38.11
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov, 38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki, 38.31 Demontaža
odpadnih naprav, 38.32 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov, 39 Saniranje
okolja in drugo ravnanje z odpadki).
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RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA ŠT.: 1
V 11. členu (organizacija prostora v »pe« I/A- obrtno industrijske GE) se točka 1.1. Dopustne
dejavnosti v območju spremeni tako, da se glasi:
kot 12. člen tega odloka (organizacija prostora v »pe« I/B, I/C, I/D, III/G, in IV/L – obrtno
industrijske GE), razen dejavnosti označene z oznako E (E Oskrba z vodo; ravnanje z
odplakami in odpadki; saniranje okolja 36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, 37
Ravnanje z odplakami, 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov, 38.21 Ravnanje z
nenevarnimi odpadki, 38.31 Demontaža odpadnih naprav, 38.32 Pridobivanje sekundarnih
surovin iz ostankov in odpadkov, 39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki).
(9 ZA; 0 PROTI)
Amandma št.: 2

V 12. členu (organizacija prostora v »pe« I/B, I/C, I/D, III/G, in IV/L – obrtno industrijske GE)
se točka 1.1. Dopustne dejavnosti v območju, dopolni z oznako M (Strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti).
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA ŠT.: 2
V 12. členu (organizacija prostora v »pe« I/B, I/C, I/D, III/G, in IV/L – obrtno industrijske GE)
se točka 1.1. Dopustne dejavnosti v območju, dopolni z oznako M (Strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti)
(9 ZA; 0 PROTI)
Amandma št. 5
V 13. členu (organizacija prostora v »pe« (organizacija prostora v »pe« I/E – trgovski center) se točka
1.1. Dopustne dejavnosti v območju, spremeni tako, da se k navedenim dejavnostim doda še naslednje
dejavnosti:
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
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N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA ŠT.: 5
V 13. členu (organizacija prostora v »pe« (organizacija prostora v »pe« I/E – trgovski center) se
točka 1.1. Dopustne dejavnosti v območju, spremeni tako, da se k navedenim dejavnostim doda
še naslednje dejavnosti:
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
(9 ZA; 0 PROTI)
Amandma št. 6
V 13. členu (organizacija prostora v »pe« I/E – trgovski center) se v točka 2.1.:
- v prvi vrsti prvega odstavka izbriše »gospodarska industrijska stavba«;
- v drugem odstavku – Tipi objektov, se navedene tipe nadomesti s tipom 12301 Trgovske stavbe.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA ŠT.: 6
V 13. členu (organizacija prostora v »pe« I/E – trgovski center) se v točka 2.1.:
- v prvi vrsti prvega odstavka izbriše »gospodarska industrijska stavba«;
- v drugem odstavku – Tipi objektov, se navedene tipe nadomesti s tipom 12301 Trgovske stavbe.
(9 ZA; 0 PROTI)
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Amandma št. 3
V 30. členu (dopustna odstopanja) se doda točka (7), ki se glasi:
V primeru vgradnje zbiralnikov sončne energije na streho posamezne stavbe je dopustna tudi oblika
poševne strehe do naklona 30 stopinj tudi brez povišanja fasadnega plašča na enotno višino strešnega
venca.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA ŠT.: 3
V 30. členu (dopustna odstopanja) se doda točka (7), ki se glasi:
V primeru vgradnje zbiralnikov sončne energije na streho posamezne stavbe je dopustna tudi
oblika poševne strehe do naklona 30 stopinj tudi brez povišanja fasadnega plašča na enotno
višino strešnega venca.
(9 ZA; 0 PROTI)
Amandma št. 4
V 30. členu (dopustna odstopanja) se doda točka (8), ki se glasi:
Energetsko omrežje (točka 30, 22. člena) in telekomunikacijsko omrežje (točka 49, 22. člena ) se
lahko gradita tudi v kabelski kanalizaciji vendar v praviloma istih trasah in če so podane prostorske ter
tehnološke možnosti.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA ŠT.: 4
V 30. členu (dopustna odstopanja) se doda točka (8), ki se glasi:
Energetsko omrežje (točka 30, 22. člena) in telekomunikacijsko omrežje (točka 49, 22. člena ) se
lahko gradita tudi v kabelski kanalizaciji vendar v praviloma istih trasah in če so podane
prostorske ter tehnološke možnosti.
(9 ZA; 0 PROTI)
Župan je dal v razpravo naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (OPPN GC Zalog).
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RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala ga. Lidija Plut.
Župan je glede na razpravo go. Lidije Plut predlagal dodatni predlog sklepa:
Občinsko upravo se zadolži, da takoj začne s pripravo OPPN za obvoznico Zalog skupaj z
Mestno občino Novo mesto in o poteku poroča na sejah občinskega sveta.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 138
Občinsko upravo se zadolži, da takoj začne s pripravo OPPN za obvoznico Zalog skupaj z
Mestno občino Novo mesto in o poteku poroča na sejah občinskega sveta.
(9 ZA; 0 PROTI)

Obrazložitev glasu:
ga. Lidija Plut – glasovala bo ZA – narejen velik korak z obvoznico Zalog
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 139

Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (OPPN GC Zalog).
(9 ZA; 0 PROTI)

K točki 6
Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji – druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno k tej točki je podal direktor občinske uprave g. Dušan Krštinc.
Omenjeno točko so na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednik odbora poročal o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Franc Derganc:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v
Občini Straža.
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RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 140
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o oglaševanju in
usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)

K točki 7
Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovodnih priključkov v naselju Podgora v Občini Straža –
obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno 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 poročal o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Franc Derganc:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovodnih priključkov
v naselju Podgora v Občini Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala g. Andrej Petkovič in g. Borut Likar.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 141
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovodnih
priključkov v naselju Podgora v Občini Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)
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K točki 8
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. Andrej Petkovič
- g. Borut Likar
- g. Radoš Kužnik
- g Franc Derganc
1.

POBUDA ŠT. 111 – g. ANDREJ PETKOVIČ

-do naslednje seje naj občinska uprava pripravi seznam vseh odprtih postopkov iz prejšnjega mandata
občinskega sveta
Odgovor župana:
- iz prejšnjega mandata je nedokončan ostal Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Straža
2.

POBUDA ŠT. 112 – g. BORUT LIKAR

-zanimajo ga razlogi za odstranitev cestnih ovir za omejitev hitrosti na Stari cesti
Odgovor župana:
- cestne ovire so montažne in so odstranjene zgolj zaradi zimskih služb – pluženja, do naslednje seje se
bo podala rešitev
3.

POBUDA ŠT. 113 – g. BORUT LIKAR

- predlagal je, da vsa delovna telesa in komisije enkrat letno občinskemu svetu poročajo o svojem delu
in izvedenih sklepih
Odgovor župana:
- o delovanju komisij in odborov bo župan poročal na naslednji seji
4.

POBUDA ŠT. 114 – g. RADOŠ KUŽNIK

- predlagal je poenoten sistem usmerjevalnih tabele za označitev vasi, naselij in ulic za celotno občino
(ulični sistem s hišnimi številkami)
Odgovor župana:
-zadeva se bo preverila
5.

POBUDA ŠT. 115 – g. RADOŠ KUŽNIK

- vodovod in hidrant v naselju Sela
Odgovor župana:
-skupaj s projektom Hidravlične izboljšave je sprojektirana tudi rekonstrukcija in obnova vodovoda na
Selih
6.
-

POBUDA ŠT. 116 – g. RADOŠ KUŽNIK
postavitev oglasnega panoja v naselju Sela
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Odgovor župana:
- občinska uprava namerava postaviti še nekaj oglasnih panojev
7.
-

POBUDA ŠT. 117 – g. FRANC DERGANC
do naslednje seje naj se poroča o možnosti postavitve ogledala na priključku lokalne ceste, ki
poteka po Gradiški ulici z regionalno cesto

Seja je bila zaključena ob 20. 30 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

