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Številka: 90001-3/2012-2
Datum: 4.5.2012
ZAPISNIK
13. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 15. marca 2012, ob 18.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
13. 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 10 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 18.22 se je seji pridružil še Dušan Dular, tako, da je bilo prisotnih 11 od 13. občinskih
svetnic in svetnikov. Sejo je predčasno zapustil g. Jože Kregar. Občinski svet je bil sklepčen ter je
nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Derganc Franc, Dular Dušan, Albin Kregar, Jože Kregar, Radoš Kužnik, Kopina Ivan, Marija Maja
Medic, Mihelič Marija, Plut Lidija, Tomc Jana, Vidic Pavel
Opravičeno odsotni: Borut Likar in Andrej Petkovič
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Rozina Kum - predsednica NO
- ga. Mojca Špec Potočar - direktorica Razvojnega centra Novo mesto
- g. Dušan Krštinc - direktor občinske uprave
- ga. Karmen Turk - poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- ga. Polonca Špelko - članica občinske uprave
- ga. Marta Berkopec- članica občinske uprave
- g. Matjaž Petruna - član občinske uprave
- ga. Andreja Kren - članica občinske uprave
- ga. Mojca Žnidaršič - predstavnica 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 12. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Zaključni račun Proračuna Občine Straža za leto 2011 – obravnava in sprejem
5. Letni program športa za leto 2012 – obravnava in sprejem
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine Straža - druga obravnava in sprejem
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža druga obravnava in sprejem
8. 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 - druga obravnava in sprejem
9. Odlok o spremembi Odloka o občinskih taksah – prva obravnava, sprejem v prvi obravnavi in
predlog za skrajšani postopek
10. Odlok o predkupni pravici na območju GC Zalog – prva obravnava, predlog za sprejem po
skrajšanem postopku
11. Odlok o ustanovitvi Regionalnega sveta Jugovzhodne Slovenije – prva obravnava, predlog za
sprejem po skrajšanem postopku
12. Kadrovske zadeve
13. Vprašanja in pobude
K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je uvodoma povedal, da dnevnega reda ne razširja, prav tako ne umika nobene točke, predlagal
je, da bi se točka 11 – » Odlok o ustanovitvi Regionalnega sveta Jugovzhodne Slovenije – prva
obravnava, predlog za sprejem po skrajšanem postopku« obravnavala takoj, ko se seji pridruži gospa
Mojca Špec Potočar.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 13. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 142
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red
(10 ZA; 0 PROTI)
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K točki 2
Zapisnik 12. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 12. 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. 143
Zapisnik 12. 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.
V nadaljevanju je župan poročal o izvrševanju sklepov občinskega sveta med obema sejama.
Med obravnavo točke, se je seji ob 18.22 pridružil g. Dušan Dular.
K točki 4
Zaključni račun Proračuna 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 sta podala župan in direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
Omenjeno točko so na svojih sejah obravnavali tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet,
Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem in Odbor za lokalno
samoupravo, ki pa ni bil sklepčen. V nadaljevanju so predsedniki odborov poročali o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Franc Derganc:
Sklep odbora:

Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme
Zaključni račun proračuna občine Straža za leto 2011.
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Odbor za družbene dejavnosti, ga. Maja Marija Medic:
Sklep odbora:

Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun
proračuna občine Straža za leto 2011.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ga Marija Mihelič:
Sklep odbora:

Odbor za gospodarstvo,kmetijstvo in turizem predlaga občinskemu svetu, da sprejme
Zaključni račun proračuna občine Straža za leto 2011.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
- g. Dušan Dular
REPLIKE:
g. Dušan Dular je repliciral odgovoru direktorja občinske uprave
g. Franc Derganc je repliciral g. Dušanu Dularju
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 144
Občinski svet Občine Straža sprejme Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2011.
(11 ZA; 0 PROTI)

K točki 5
Letni program športa za leto 2012 – 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 poročala o sklepih odbora.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Maja Marija Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Letnega
programa športa za leto 2012.
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RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala ga. Marija Mihelič.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 145

Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program športa v Občini Straža za leto 2012
(11 ZA; 0 PROTI)
Po obravnavi točke se je seje opravičil g. Jože Kregar in sejo tudi zapustil.
K točki 6
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine Straža - druga 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. V
nadaljevanju je predsednik odbora poročal o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Franc Derganc:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža.
RAZPRAVA k posameznemu členu odloka:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 146
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)

Zapisnik 13. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2012

6

K točki 7
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža druga 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 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:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža.
RAZPRAVA k posameznemu členu odloka:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 147
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 11
Odlok o ustanovitvi Regionalnega sveta Jugovzhodne Slovenije – prva obravnava, predlog za
sprejem po skrajšanem postopku
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podala direktorica Razvojnega centra Novo mesto, ga. Mojca Špec
Potočar.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. V
nadaljevanju je predsednica odbora poročala o sklepih odbora.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ga. Marija Mihelič:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu, da se Odlok o
ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije ne sprejme po skrajšanem postopku,
temveč se sprejema po rednem dvofaznem postopku.
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RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Franc Derganc, ga. Lidija Plut, g. Radoš Kužnik, g. Dušan Dular in ga. Marija Mihelič.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT.: 148
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta
Jugovzhodne Slovenije.
(9 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT.: 149
Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije se spremeni v
Dopolnjeni predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije in se na tej
seji opravi druga obravnava.
(8 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.: 150
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne
Slovenije

(9 ZA; 0 PROTI)
Župan je odredil 15 minutni odmor, seja se je nadaljevala ob 20.15. Seje ni zapustil nihče in občinski
svet je lahko nadaljeval z delom.
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K točki 8
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 - druga 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 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:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu, da sprejme 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.
RAZPRAVA k posameznemu členu odloka:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 151
Občinski svet Občine Straža sprejme 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
(9 ZA; 0 PROTI)
K točki 9
Odlok o spremembi Odloka o občinskih taksah – 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 direktor občinske uprave g. Dušan Krštinc.
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:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok
o spremembi Odloka o občinskih taksah v skrajšanem postopku.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala g. Dušan Dular in Radoš Kužnik.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 152
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih taksah v Občini Straža v prvi obravnavi.
(10 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 153
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža se
spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah
v Občini 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.: 154
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih
taksah v Občini Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)
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K točki 10
Odlok o predkupni pravici na območju GC Zalog – prva obravnava, predlog za sprejem po
skrajšanem postopku
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. V
nadaljevanju je predsednik odbora poročal o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Franc Derganc:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok
o predkupni pravici na območju GC Zalog v skrajšanem postopku.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala g. Ivan Kopina in Radoš Kužnik.
Proceduralno – ga. Lidija Plut – v 1. členu odloka bi bilo smiselno dodati v besedilu … »na območju
OPPN Gospodarske cone Zalog.«
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 155
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža v prvi
obravnavi.
(10 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 156
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.
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Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT.: 157
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 12
Kadrovske zadeve
Župan je glede na predhodno pisno obvestilo o odstopu članice Nadzornega odbora, Maje Petrina
pozval občinske svetnike in svetniške skupine da pripravijo predloge za nadomestnega člana
Nadzornega odbora. Predloge naj pošljejo na občinsko upravo do 29. 03. 2012. Povedal je še, da je s
strani svetniške skupine LKOS že prejel odgovor, kljub temu pa ga lahko še dopolnijo.
K točki 13
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. Ivan Kopina
- g. Franc Derganc
- ga. Lidija Plut
-g. Radoš Kužnik
1.

VPRAŠANJE ŠT. 118 – g. IVAN KOPINA

- Ali je občinska uprava zaznala problematiko pasjih iztrebkov in kaj je bilo na tem področju do sedaj
že narejenega
Odgovor župana:
- imamo odlok o čiščenju javnih površin ki govori o tem, v pripravi je tudi nov odlok, ki bo govoril o
sprehajanju psov na javnih površinah, o katerem se bo, ko bo pripravljeno razpravljalo
2.

VPRAŠANJE ŠT. 119 – g. IVAN KOPINA

- oporečnost vode pri vodnem zajetju Silos
Odgovor župana:
- imeli smo civilno iniciativo, katera je govorila o oporečnosti pitne vode iz zajetja Devetak, vendar se
je ugotovilo, da je voda primerna za pitje, ker pa ta sistem kar nekaj časa ni deloval, so bili občani v
sušnem obdobju preko medijev obveščeni o prekuhavanju vode, kot preventivni ukrep.
3.

POBUDA ŠT. 120 – g. IVAN KOPINA

- predlagal je, da občinska uprava pregleda Poslovnik in Statut glede na spremembe zakonodaje in
ugotovi kje so potrebne dopolnitve, ki jih posreduje Komisiji za statut in poslovnik
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Odgovor župana:
- določena dejanja smo že prevzeli, naši akti bodo šli v pregled gospe Neži Vodušek in jih bomo v
kolikor bo potrebno kasneje tudi dopolnili.
4.

POBUDA ŠT. 121 – g. FRANC DERGANC

- v imenu Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet je podal pobudo, da se izvede vzpostavitev
katastra GJI obstoječe meteorne kanalizacije in preda meteorno kanalizacijo v upravljanje izvajalcu
GJI.
Odgovor župana:
- pripravila se bo rešitev, ki bo zajemala tudi upravljanje sistema v okviru Komunale
5.

POBUDA ŠT. 122 – g. FRANC DERGANC

- v imenu odbora za okolje, prostor, komunalo in promet je podal pobudo, da se pregleda možnost
obnove lokacije čez cestni transparent na mostu v Vavti vasi oz. preuči možnost postavitve tovrstnih
transparentov na novih lokacijah.
Odgovor župana:
- to se bo obravnavalo skupaj z DRSC
6.

POBUDA ŠT. 123 – g. FRANC DERGANC

- pisna pobuda – Odlok glede vpliva na okolje kmetijske dejavnosti
Odgovor župana:
- iz razprave je ugotovil, da svetnik ni vložil odloka v proceduro, ampak je dal zgolj pobudo, da
občinska uprava tudi na podlagi njegovega odloka pripravi ustrezen akt, ki bo urejal to področje
7.

POBUDA ŠT. 124 – ga. LIDIJA PLUT

- pluženje ceste proti Drganjim selom – predlagala je, da se v bodoče kljub racionalizaciji stroškov tej
problematiki posveti več pozornosti, saj gre v prvi vrsti za varnost občanov
Odgovor župana:
- v zimskem času so razmere za vožnjo drugačne kot v letnem času, sam si je to cesto ogledal in sam
je mnenja, da je potrebno v takih razmerah svojo vožnjo prilagoditi, da je cesta poledenela pri svojem
ogledu ni ugotovil, zimsko službo bo potrebno racionalno izvajati, vedno pa se bo odreagiralo kadar
bo to potrebno
8.
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- potrebno je urediti sprehajalno pot ob reki Krki in kot tudi počistiti vodno korito potočka Obrh

Seja je bila zaključena ob 21. 30 uri.
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