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Številka: 90001-5/2012-2
Datum: 15.06.2012

ZAPISNIK
14. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 24. maja 2012, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
14. 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. Ob 19.40 se je seji pridružil še Andrej Petkovič, tako, da je bilo prisotnih 10 od 13.
občinskih svetnic in svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Derganc Franc, Dular Dušan, Kregar Albin, Kregar Jože, Likar Borut, Medic Marija Maja, Petkovič
Andrej, Plut Lidija, Tomc Jana, Vidic Pavel,
Opravičeno odsotni: Kopina Ivan, Kužnik Radoš, Mihelič Marija
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Rozina Kum – predsednica NO
- g. Ladislav Jaki – predstavnik Komunale d.o.o.
-g. Anton Virant – ravnatelj OŠ Vavta vas
- g. Klemen Vujica – predstavnik Limete d.o.o.
- ga. Alenka Kravs – predstavnica Knjižnice Mirana Jarca
- g. Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
- ga. Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- ga. Manica France Klemenčič – članica občinske uprave
- g. Matjaž Petruna – član občinske uprave
- ga. Andreja Kren - 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 13. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Letno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2011 – obravnava in sprejem
5. Letno poročilo OŠ Vavta vas, letni delovni načrt in razvoj zavoda v letu 2011 – seznanitev
6. Letno poročilo Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 2011 – seznanitev
7. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2012 –
obravnava in sprejem
8. Odlok o družbeno odgovornem kmetijstvu v Občini Straža – prva obravnava in sprejem v prvi
obravnavi
9. Odlok o dopolnitvi odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža – prva obravnava, predlog
za sprejem po skrajšanem postopku
10. Odlok o blagovni znamki Občine Straža – prva obravnava, predlog za sprejem po skrajšanem
postopku
11. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža
– obravnava in sprejem
12. Sklep o izkazani javni koristi za parc. št. 951/5, k.o. Gorenja Straža – obravnava in sprejem
13. Sklep o dopolnitvi sklepa o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro –
obravnava in sprejem
14. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Straža – obravnava in sprejem
15. Tehnični pravilnik o kanalizaciji v Občini Straža – obravnava in sprejem
16. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Vavta vas - prva obravnava, predlog za sprejem po skrajšanem postopku
17. Kadrovske zadeve: - ocena ravnatelja,
- nadomestni član NO
18. Vprašanja in pobude
K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je uvodoma povedal, da iz dnevnega reda umika naslednje točke: točko 8 - Odlok o družbeno
odgovornem kmetijstvu v Občini Straža– prva obravnava in sprejem v prvi, točko 14 - Tehnični
pravilnik o javnem vodovodu v Občini Straža – obravnava in sprejem in točko 15 - Tehnični pravilnik
o kanalizaciji v Občini Straža – obravnava in sprejem.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 14. seje
Občinskega sveta Občine Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Dušan Dular, ga. Lidija Plut, g. Borut Likar in g. Franc Derganc.
Proceduralno - g. Jože Kregar – opozoril je, da gre za razpravo o dnevnem redu
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Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 158
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red
(8 ZA; 0 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 13. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 13. 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. 159
Zapisnik 13. 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.
Proceduralno - g. Borut Likar – opozoril je, da se upošteva Poslovnik, prav tako je predlagal, da se v
bodoče tudi za to točko dobi vnaprej pripravljeno gradivo.
V nadaljevanju je župan poročal še o izvrševanju sklepov občinskega sveta med obema sejama.
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K točki 4
Letno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2011 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal g. Ladislav Jaki, predstavnik Komunale d.o.o.
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:

Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme
Letno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2011.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in g. Dušan Dular

REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral odgovoru g. Jakija
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 160
Občinski svet Občine Straža sprejme Letno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2011.
(9 ZA; 0 PROTI)

K točki 5
Letno poročilo OŠ Vavta vas, letni delovni načrt in razvoj zavoda v letu 2011 – seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal ravnatelj OŠ Vavta vas, g. Anton Virant.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je
predsednica odbora poročala o sklepih odbora.
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Odbor za družbene dejavnosti, ga. Marija Maja Medic:
Sklep odbora:

Odbor za družbene dejavnosti je bil seznanjen z Letnim poročilom OŠ Vavta vas za
leto 2011.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, g. Franc Derganc in g. Albin Kregar

REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral ravnatelju
g. Franc Derganc je repliciral ravnatelju

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 161

Občinski svet Občine Straža se je seznanil z letnim poročilom, letnim delovnim
načrtom in razvojem zavoda v letu 2011.
Zavod naj pri svojem nadaljnjem delu upošteva priporočila iz razprave.
(9 ZA; 0 PROTI)
K točki 6
Letno poročilo Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 2011 – seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Poročilo k tej točki je podala ga. Alenka Kravs, predstavnica Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.
Med poročanjem se je seji ob 19.40 pridružil g. Andrej Petkovič.
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. Marija Maja Medic:

Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti je bil seznanjen z Letnim poročilom Knjižnice Mirana
Jarca.
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RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in g. Franc Derganc
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 162

Občinski svet Občine Straža se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice Mirana
Jarca Novo mesto 2011.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 7
Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2012 –
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 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:
Sklep odbora:
Občinski svet Občine Straža sprejme Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Straža za leto 2012.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in g. Franc Derganc

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 163
Občinski svet Občine Straža sprejme Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2012.

Zapisnik 14. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2012

7

(10 ZA; 0 PROTI)

K točki 9
Odlok o dopolnitvi odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža – prva obravnava,
predlog za sprejem po skrajšanem postopku
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal župan.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za komunalo, okolje in promet. V nadaljevanju
je predsednik odbora poročal o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Franc Derganc
Sklep odbora:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni
pravici Občine Straža v prvi obravnavi.
2. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža se
spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici
Občine Straža in se na tej seji opravi druga obravnava.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT.: 164
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni
pravici Občine Straža v prvi obravnavi.
(10 ZA; 0 PROTI)

Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT.: 165
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža se
spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici
Občine Straža in se na tej seji opravi druga obravnava.
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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.: 166
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni
pravici Občine Straža.

(10 ZA; 0 PROTI)
Župan je odredil 10 minutni odmor, seja se je nadaljevala ob 20.15. Sejo je zapustila ga. Lidija Plut.
Občinski svet je bil še vedno sklepčen in je lahko nadaljeval z delom.

K točki 10
Odlok o blagovni znamki Občine Straža – prva obravnava, predlog za sprejem po skrajšanem
postopku
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno k tej točki je podal direktor občinske uprave g. Dušan Krštinc, nato pa predal besedo g.
Klemenu Vujici, ki je gradivo podrobneje obrazložil.
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. Marija Maja Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu:
1.da sprejme Odlok o blagovni znamki Občine Straža v prvi obravnavi.
2. da se Predlog Odloka o blagovni znamki Občine Straža spremeni v Dopolnjen predlog
Odloka o blagovni znamki Občine Straža in se na tej seji opravi druga obravnava.
Po opravljeni drugi obravnavi se Občinskemu svetu predlaga v sprejem naslednji predlog
sklepa:
3. da se sprejme Odlok o blagovni znamki Občine Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Dušan Dular, g. Andrej Petkovič, g. Borut Likar, g. Albin Kregar, g. Franc Derganc in g.
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Pavle Vidic.
REPLIKE:
g. Franc Derganc je repliciral g. Dušanu Dularju
Po opravljeni razpravi je dal župan na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Odlok o blagovni znamki Občine Straža se sprejme v prvi obravnavi.
Odlok se nato predstavi širši javnosti.

REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral županu.
Svoje mnenje je povedal tudi g. Klemen Vujica, kot pripravljalec gradiva.
Župan je dal na glasovanje spremenjen predlog sklepa.
Obrazložitev glasu:
g. Dušan Dular – glasoval PROTI – zapirajo se vse druge ideje, ki bi se lahko pojavile za izbor
blagovne znamke Straže
g. Andrej Petkovič – glasoval PROTI – strinja se, da je blagovna znamka potrebna, vendar se jo naj
išče z javnim razpisom in soočanjem več predlogov
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 167
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o blagovni znamki Občine Straža v prvi
obravnavi.
2. Občinska uprava objavi predlog blagovne znamke na spletni strani občine Straža in
opravi javno razpravo in javno obravnavo.
(7 ZA; 2 PROTI)
K točki 11
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža
– 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 je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je
predsednica odbora poročala o sklepih odbora.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Marija Maja Medic:
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Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Sklep o izdaji soglasja k
ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu s katerim se storitev subvencionira v višini
65,63 % efektivne ure, kar pomeni:

1. Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo
uporabnikov v višini 20,37 € na efektivno uro oziroma 7,00 € na efektivno uro za uporabnika ter
13,37 € subvencija občine.
2. Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo
uporabnikov ob nedeljah in ponoči v višini 24,74 € na efektivno uro oziroma 8,50 € na efektivno
uro za uporabnika ter 16,24 €/uro subvencija občine.
3. Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za neposredno socialno oskrbo
uporabnikov ob dela prostih dnevih v višini 26.76 € na efektivno uro oziroma 9.20 € na efektivno
uro za uporabnika ter 17,56 €/uro subvencija občine.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1.5.2012.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Med obravnavo te točke je sejo zapustil g. Franc Derganc, ki se je seji pridružil med obravnavo 16.
točke dnevnega reda.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 168
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu s katerim se storitev subvencionira v višini 65,63 %.

(8 ZA; 0 PROTI)
K točki 12
Sklep o izkazani javni koristi za parc. št. 951/5, k.o. Gorenja Straža – 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 je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je župan zaradi odsotnosti predsednika odbora iz zapisnika prebral sklep odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet:
Sklep odbora:
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Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o izkazani javni koristi za parc. št. 951/5,
k.o.Gorenja Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala g. Andrej Petkovič in g. Albin Kregar.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 169
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o izkazani javni koristi za parc. št. 951/5, k.o.
Gorenja Straža.
(8 ZA; 0 PROTI)
K točki 13
Sklep o dopolnitvi sklepa 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 poročilo k tej točki je podal župan.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je župan zaradi odsotnosti predsednika odbora poročal o delu odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet:
Sklep odbora:
1. Da se doda nov odstavek v Sklepu o dopolnitvi Sklepa o izkazani javni koristi za cesto št. 295043
skozi Stražo in Podgoro, in sicer:
- Poveča se površina parcele št. 1440 na 80m2.
- Poveča se površina parcele št. 2881 na 455 m2
2. Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o dopolnitvi Sklepa o izkazani javni koristi za cesto št.
295043 skozi Stražo in Podgoro.
Župan je dal v razpravo dopolnjen sklep odbora za Okolje, prostor, komunalo in promet.:
1. Sprejme se predlagani sklep z gradivom posredovanega predloga sklepa.
2. Doda se nov odstavek v Sklepu o dopolnitvi Sklepa o izkazani javni koristi za cesto št.
295043 skozi Stražo in Podgoro, in sicer:
- poveča se površina parcele št. 1440 na 80m2,
- poveča se površina parcele št. 2881 na 455 m2
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3. Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o dopolnitvi Sklepa o izkazani javni koristi za cesto
št. 295043 skozi Stražo in Podgoro.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 170
Občinski svet Občine Straža sprejme dopolnjen Sklep o dopolnitvi Sklepa o izkazani javni
koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro.
(8 ZA; 0 PROTI)
K točki 16
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Vavta vas - prva obravnava, predlog za sprejem po skrajšanem postopku
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo 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. Marija Maja Medic:
Sklep odbora:
Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda OŠ Vavta vas v prvi obravnavi.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Med obravnavo te točke se je seji pridružil g. Franc Derganc.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.:171
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas v prvi obravnavi.
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(9 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.:172
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vavta vas se spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o spremembah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas in se
na tej seji opravi druga obravnava.
(9 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.: 173
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas.
(9 ZA; 0 PROTI)

K točki 17
Kadrovske zadeve: - ocena ravnatelja,
- nadomestni član NO

1. Ocena ravnatelja

Uvodno poročilo k tej točki je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Albin Kregar:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da svoje mnenje k oceni
ravnatelja poda tudi predstavnik Občinskega sveta občine Straža v Svetu zavoda osnovne
šole, prav tako pa naj svoje mnenje o delu ravnatelja podata župan in občinska uprava.
2. Gradivo naj se pred začetkom seje občinskega sveta dopolni tudi s predlaganimi mnenji.
3. Ravnatelja naj se opomni , da svojemu delu posveča več pozornosti, predvsem na področjih
razvojne naravnanosti zavoda in zagotavljanja materialnih pogojev.
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RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, g. Andrej Petkovič, g. Dušan Dular, g. Franc Derganc in župan.
Proceduralno – g. Dušan Dular – kaj se zgodi v primeru, da občinski svet ne potrdi ocene
ravnatelja
Obrazložitev glasu:
g. Andrej Petkovič – glasoval ZA – samo iz razloga, ker glede napisan pravilnik drugače ne
gre, razočaran pa je nad tem, da so najslabše ocene ravno tam, kjer bi morali biti rezultati in
napor najvišji
g. Jože Kregar – glasoval PROTI – zgolj zaradi podatka, da sta bila planirana dva oddelka
novega vrtca, glede na vpis pa je bil realiziran vpis samo za en oddelek, gre za zelo
neracionalno porabljena sredstva.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT.: 174
Občinski svet Občine Straža daje pozitivno soglasje k oceni ravnatelja.
(4 ZA; 3 PROTI)
V nadaljevanju je dal župan v razpravo predlog sklepa, ki ga je predlagala Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja: »Ravnatelja naj se opomni , da svojemu delu posveča več
pozornosti, predvsem na področjih razvojne naravnanosti zavoda in zagotavljanja materialnih
pogojev.«
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, g. Franc Derganc in g. Albin Kregar
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT.: 175
Ravnatelja naj se opomni , da svojemu delu posveča več pozornosti, predvsem na področjih
razvojne naravnanosti zavoda in zagotavljanja materialnih pogojev.
(8 ZA; 0 PROTI)
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2. Nadomestni član Nadzornega odbora

Uvodno poročilo k tej točki je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Albin Kregar:
Sklep komisje:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu
Občine Straža za nadomestnega člana v Nadzorni odbor Občine Straža go. Vesno
Strniša
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, župan, g. Jože Kregar, ga. Jana Tomc, g. Pavle Vidic in g. Franc Derganc
REPLIKE:
g. Albin Kregar je repliciral g. Borutu Likarju
g. Borut Likar je repliciral županu
g. župan je repliciral g. Borutu Likarju
g. Albin Kregar je repliciral g. Borutu Likarju
g. Borut Likar je predlagal glede na prisotnost predsednice Nadzornega odbora, go. Rozine Kum, da
tudi ona poda svoje mnenje.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT.: 176
Občinski svet Občine Straža da besedo predsednici Nadzornega odbora.
(9 ZA; 0 PROTI)

Ga. Rozina Kum je podala svoj komentar.
Proceduralno – g. Franc Derganc – predlagal je, da se točka s sklepom umakne iz dnevnega reda
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa, ki ga je predlagal g. Franc Derganc in se glasi:
»O nadomestnem članu Nadzornega odbora se ne glasuje na današnji seji
RAZPRAVA o predlogu sklepa:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, g. Dušan Dular in g. Franc Derganc
Glede na razpravo je g. Franc Derganc svoj predlog umaknil.
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Župan je dal na glasovanje predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Obrazložitev glasu:
g. Jože Kregar – glasoval PROTI – ni higienično, da sta v nadzornem odboru kar dva predstavnika
SDSa
g. Franc Derganc – VZDRŽAL – glede na to, da je bilo na to temo v razpravi preveč vprašanj ni
razloga, da se s tem hiti
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT.: 177
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu
svetu Občine Straža za nadomestnega člana v Nadzorni odbor Občine Straža go.
Vesno Strniša.
(4 ZA; 3 PROTI)
K točki 18
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. Borut Likar
- g. Radoš Kužnik
- g. Franc Derganc
- g. Jože Kregar

1.

POBUDA ŠT. 126 – g. BORUT LIKAR

- razrešitev zapleta pri splošni uporabi dvorišča za javno pot domačije Šenicatovih in
Poglajenovih na Drganjih selih – pisna pobuda (je priloga original zapisniku) – pisni odgovor
2.

POBUDA ŠT. 127 – g. BORUT LIKAR

- trikratno samopoškodovanje vodovodnih cevi na Stari cesti - (pisna pobuda je priloga
originalu zapisnika) -pisni odgovor
3.

POBUDA ŠT. 128 – g. BORUT LIKAR

- izlitje sumljive snovi v Zalogu pri podjetju Ekosistemi d.o.o. - (pisna pobuda je priloga originalu
zapisnika) -pisni odgovor
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POBUDA ŠT. 129 – g. BORUT LIKAR

- poročila delovnih teles, ki niso neposredno vezana na delo Občinskega sveta - pisna pobuda (je
priloga original zapisniku)

5.

POBUDA ŠT. 130 – g. BORUT LIKAR

- občina naj se aktivneje vključi v reševanje Novolesa in občinski svet naj se redno informira o stanju
Novolesa
Odgovor župana:

- župan je do sedaj na vsaki seji poročal znanih dejstvih in situaciji v Novolesu
- prav tako se je občina Straža vedno odzivala v skladu z zakonskimi možnostmi,
- kot prva je občina nezaposlenim olajšala postopek in začela izplačevati enkratno denarno
pomoč,
- župan ne more in ne sme govoriti nepreverjenih informacij in izdajati poslovnih skrivnosti,
tudi, če bi bil o njih obveščen,
- bilo bi nepošteno, če bi župan odpuščenim delavcem dajal lažne obljube in upanje na
oživitev Novolesa,
- vsi vemo, da je usoda Novolesa v rokah sodišča, ki je nad županom, občinskim svetom,
društvi, civilnimi iniciativami in združenji,
-za dosedanji Novoles je edina rešitev denar za nakup, dober program in dobro vodstvo,
občina Straža pa tega ni sposobna zagotoviti in tudi nima materialne osnove ter znanja,
- župan z občinsko upravo podpira Odbor nezaposlenih delavcev Novolesa, ki ga vodi g.
Franci Šali, odboru se nudi potreben servis in skupaj z njim se analizira situacijo in storjene
potrebne aktivnosti, ki pa se vse vračajo na potrebo po denarju oz. kapitalu, dobrem programu
za proizvodnjo in potrebnih kadrih za vodenje in organiziranje,
- župan in občinska uprava je zainteresirana, da se ta agonija čim prej konča in sodeluje in
išče rešitve skladne s pooblastili in zakonodajo ter ščiti svoje interese,
- župan pa je poudaril, da je svetnik, g. Borut Likar ob poročilu o izvrševanju sklepov, tudi o
Novolesu, brez, da bi dobil besedo, zahteval, da župan poroča samo o stvareh, ki so v
pristojnosti občinskega sveta in ne o stvareh (Novoles) na katere nima vpliva,
- glede na to, kako se bodo odvijale, pa je možen tudi sklic izredne oz. korenspondenčne seje
6.

POBUDA ŠT. 131 – g. RADOŠ KUŽNIK

- stanje projektov optične povezave v domovih - (pisna pobuda je priloga originalu zapisnika) -pisni
odgovor
7.

POBUDA ŠT. 132 – g. FRANC DERGANC

- opravi naj se razprava o ukrepih, ki jih mora Občina Straža izvajati skladno z določili 9.
točke 6. Člena Statuta OS
8.

POBUDA ŠT. 133 – g. JOŽE KREGAR

- občinska uprava naj pripravljeni predlog Odloka o družbeno odgovornem kmetijstvu preveri
pri Ministrstvu za kmetijstvo
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