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Številka: 90001-6/2012
Datum: 25.08.2012

ZAPISNIK
15. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 12. julija 2012, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
15. 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. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Derganc Franc, Dušan Dular, Kopina Ivan, Kužnik Radoš, Likar Borut, Medic Marija Maja, Mihelič
Marija, Petkovič Andrej, Plut Lidija, Tomc Jana, Vidic Pavel,
Opravičeno odsotni: Albin Kregar, Jože Kregar
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Rozina Kum – predsednica Nadzornega odbora
- Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
- Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- Manica France Klemenčič - članica občinske uprave
- Polonca Špelko Krštinc – članica občinske uprave
- Marta Berkopec – članica občinske uprave
- ga. Mojca Žnidaršič – predstavnica Dolenjskega lista
- predstavniki Vašega kanala
- občani
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
4. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Straža v prvem polletju 2012 - seznanitev
6. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Straža – obravnava in sprejem
7. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Straža – obravnava in sprejem
8. Kadrovske zadeve:
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Vavta vas
9. Vprašanja in pobude
K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 15 seje
Občinskega sveta Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Borut Likar
Proceduralno - g. Borut Likar – predlagal je, da se dnevni red dopolni z 8. točko – »Priprava
predlogov za reševanje kompleksa Novoles«, ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Župan je dal na glasovanje predlog g. Boruta Likarja in svetniške skupine LKOS.
Proceduralno – g. Borut Likar – ali je bil svetnikom posredovan odgovor svetniške skupine LKOS na
županovo obrazložitev glede njihove pobude
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasoval ZA – bil je trdno prepričan, da se bo o tej pereči zadevi odločalo že na
izredni seji, ker je izredna seja padla, so podali predlog za uvrstitev te točko na dnevni red redne seje
Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 179
Na predlog g. Boruta Likarja in svetniške skupine LKOS se na dnevni red pod točko 8 uvrsti nova
točka, ki se glasi – »Priprava predlogov za reševanje kompleksa Novoles«, točki 8 in 9 pa se ustrezno
preštevilčita.
(8ZA; 0 PROTI)
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RAZPRAVA o točki 4 dnevnega reda:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, ga. Lidija Plut, direktor občinske uprave
REPLIKE:
g. Pavle Vidic je repliciral g. Borutu Likarju
proceduralno – g. Borut Likar – gre za tolmačenje 110. člena Poslovnika Občine Straža, predlagal je
naj se o nalogah občinske uprave poroča preko portala ali kako drugače in ne na sami seji
proceduralno - g. Andrej Petkovič – o dnevnem redu naj se glasuje tako kot je zapisan, ostali predlogi
ki se porajajo k tej točki razprave pa naj se predlagajo pod točko 10 – Pobude in vprašanja
proceduralno – direktor občinske uprave – če želimo odločati o tej točki je potrebno spreminjati
Poslovnik občinskega sveta Občine Straža
Župan je dal na glasovanje spremenjeni dnevni red.

SPREMENJENI DNEVNI RED:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
4. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Straža v prvem polletju 2012 - seznanitev
6. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Straža – obravnava in sprejem
7. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Straža – obravnava in sprejem
8. Priprava predlogov za reševanje kompleksa Novoles
9. Kadrovske zadeve:
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Vavta vas
10. Vprašanja in pobude
Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 180
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red
(11ZA; 0 PROTI)
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K točki 2
Zapisnik 14. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 14. 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. 181
Zapisnik 14. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(9 ZA; 1 PROTI)

Ktočki 3
Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in ga. Lidija Plut.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 182
Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Straža.
(11 ZA; 0 PROTI)
K točki 4
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.
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Proceduralno – g. Borut Likar – naj se poroča tudi o odgovorih na pobude in vprašanja, ki so podana
pisno in pa odgovori na pobude in vprašanja se naj v bodoče pošiljajo tudi po elektronski pošti
V nadaljevanju je župan poročal tudi o delovanju in aktivnostih občinske uprave in opravljenih
nalogah med obema sejama.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
- g. Ivan Kopina, g. Radoš Kužnik, g. Borut Likar in ga. Lidija Plut
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral odgovoru župana na razpravo g. Ivana Kopine
Proceduralno - g. Borut Likar – nadzorni odbor je najvišji organ občine in nima nobene povezave z
ostalimi komisijami in odbori
K točki 5
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Straža v prvem polletju 2012 - seznanitev
Poročilo k tej točki je podal župan.
Proceduralno – g. Borut Likar – pod to točko ni možna razprava, gre samo za seznanitev
Glede na to, da gre pri tej točki zgolj za seznanitev, je župan v nadaljevanju predlagal, da svetniki vsa
vprašanja iz te točke po elektronski pošti naslovijo na direktorja občinske uprave.
K točki 6
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednik odbora Franc Derganc poročal o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Med obravnavo te točke je sejo zapustila ga. Marija Maja Medic in pri glasovanju ni sodelovala.
Kasneje se je seji ponovno pridružila.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 183
Občinski svet Občine Straža sprejme Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 7
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednik odbora Franc Derganc poročal o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 184
Občinski svet Občine Straža sprejme Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Straža.
(11 ZA; 0 PROTI)
K točki 8
Priprava predlogov za reševanje kompleksa Novoles
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal predstavnik liste LKOS g. Dušan Dular, v nadaljevanju pa še
g. Borut Likar.
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RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
ga. Marija Mihelič in g. Franc Derganc
REPLIKE:
g. Dušan Dular je repliciral go. Mariji Mihelič
g. Borut Likar je repliciral go. Mariji Mihelič
g. Franc Derganc je repliciral g. Borutu Likarju
g. Borut Likar je repliciral g. Francu Dergancu
župan je repliciral g. Dušanu Dularju
g. Radoš Kužnik je repliciral g. Francu Dergancu
ga. Marija Mihelič je replicirala g. Radošu Kužniku
g. Franc Derganc je repliciral g. Radošu Kužniku
proceduralno – g. Andrej Petkovič – ali se lahko reformulira sklep glede na imenovano točko
dnevnega reda

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 185
Občinski svet Občine Straža nalaga županu in občinski upravi, da:
- nudi vso potrebno podporo in pomoč odboru delavcev Novolesa, katerih namen je obdržati in
čim preje vzpostaviti primarno predelavo lesa v kompleksu Novolesa,
- nudi vso potrebno podporo in pomoč potencialnim investitorjem, ki želijo zagotoviti nova
delovna mesta v občini Straža.
(11 ZA; 0 PROTI)
K točki 9
Kadrovske zadeve
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Vavta vas
Uvodno poročilo k tej točki je podal župan in zaradi odsotnosti predsednika Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, g. Albina Kregarja tudi poročal o sklepih korenspondenčne seje
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Sklep komisije:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da imenuje v
Svet zavoda osnovne šole Vavta vas naslednje predstavnike:
1. Samo Jakljič, Rumanja vas 3, 8351 Straža
2. Albin Kregar, Pod Srobotnikom 55, 8351 Straža

Zapisnik 15 . seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2012

8

3. Radoš Kužnik, Hruševec 10, Straža.

RAZPRAVA:
Razprave ni bilo.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 186
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da
imenuje v Svet zavoda osnovne šole Vavta vas naslednje predstavnike:
4. Samo Jakljič, Rumanja vas 3, 8351 Straža
5. Albin Kregar, Pod Srobotnikom 55, 8351 Straža
6. Radoš Kužnik, Hruševec 10, Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)

K točki 10
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. Andrej Petkovič
- g. Borut Likar
- g. Radoš Kužnik
- g. Dušan Dular
- g. Pavle Vidic
- župan

1.

POBUDA ŠT. 134 – g. ANDREJ PETKOVIČ

- ponovno vprašanje glede ureditve ekološkega otoka na avtobusni postaji v Straži
Odgovor župana:
- o tej zadevi se je že večkrat pogovarjalo, določene stvari bo potrebno dati tudi pod video nadzor,
pripravlja pa se tudi nova strategija o ravnanju z odpadki
2.

POBUDA ŠT. 135 – g. ANDRJ PETKOVIČ

-pripravi naj se dokument, ki bi ponujal možnosti razvoja občine Straža
Odgovor župana:
- skušalo se bo pripraviti dokument in zadostiti potencialnim investitorjem kaj lahko uresničijo na
prostoru občine Straža
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POBUDA ŠT. 136 – g. BORUT LIKAR

- pismo vladi v zvezi z dogajanji v lesni industriji na našem področju
Odgovor župana:
- to se pripravlja, saj bo skupina strokovnjakov, ki bo odšla do resornega ministrstva imela
pripravljeno vso potrebno dokumentacijo

4.

POBUDA ŠT. 137 – g. BORUT LIKAR

- kaj je s postavko, ki govori o izdelavi študije oskrbe starejših občanov v občini Straža
Odgovor župana:
-imeli smo že dva predračuna, vendar pa študije še nismo naročili, saj mora pri njen
sodelovati tudi občinska uprava, ta študija bo narejena še letos
5.

aktivno

POBUDA ŠT. 138 – g. BORUT LIKAR

- pisno tolmačenje 110. člen Poslovnika
Odgovor župana:
- to ni v pristojnosti župana, ampak Komisije za statut in poslovnik, kateri bo predlagal, da ta člen
tolmači
6.
-

POBUDA ŠT. 139 – g. RADOŠ KUŽNIK
optika v Straži, nekatere občine omogočajo svojim občanom brezplačno uporabo interneta

Odgovor župana:
- govori se o nemožnem dostopu do omrežij, te podatke objavlja komisija, ki je zadolžena za
telekomunikacije, občane je pozval, da tisti, ki želi ustrezen dostop do prenosa elektronskih
informacij, naj se javi na Telekom, če mu Telekom tega ne more zagotoviti, naj se obrnejo na župana,
Telekom je dolžen vsakemu zagotoviti ustrezno hitrost v dveh letih.
7.
-

POBUDA ŠT. 140 – g. RADOŠ KUŽNIK
poenoteno označevanje krajev

Odgovor župana:
- to je urejeno
8. POBUDA ŠT. 141 – g. RADOŠ KUŽNIK
-

sanacija ceste v Hruševcu (nasproti Šmajdka)

Odgovor župana:
- zadeva se bo preverila
-

POBUDA ŠT. 142 – g. DUŠAN DULAR

- izvajalce del na cesti v Jurki vasi naj se opozori, da v času, ko ne izvajajo del na cestišč umaknejo
semaforji, saj je cesta dovolj široka in je dovolj prostora, da se promet lahko odvija
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Odgovor župana:
- župan je vztrajal, da se morajo gradbinci umakniti 1.9.2012 ko je prvi šolski dan, potrebno se je
zavedati, da se dela izvajajo na državnem nivoju,
-

POBUDA ŠT. 143 –g. DUŠAN DULAR

- glede na to, da potekajo dela na cesti skozi Jurko vas, naj se istočasno uredijo tudi uredijo naj se
dostopi do Krke – »govejaki« v Jurki vasi
Odgovor župana:
- sam pristop h Krki je res občinska last, vendar pa je ob cesti obvodni svet, na katerega pa občina
nima pravice posegati
-

VPRAŠANJE ŠT. 144 – g. PAVLE VIDIC

- kakšen je pristop k zatiranju plevela – izbruh ambrozije
Odgovor župana:
- skušali ga bomo sanirati
-

POBUDA ŠT. 145 – ŽUPAN

- svetnice in svetnike je pozval, da naj posredujejo predloge za dvoletni proračun do 31. 08. 2012
-

POBUDA ŠT. 146 – ŽUPAN

- obvestil je svetnike o prireditvi Dan na Krki, ki bo 15. 07. 2012
-

POBUDA ŠT. 147 – ŽUPAN

- proslava ob 150-letnici župnije Vavta vas, ki bo 22. 07. 2012
-

POBUDA ŠT. 148 – ŽUPAN

- pozval navijače Rafting kluba Gimpex, naj se udeležijo Evropskega prvenstva na Češkem

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

