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Številka: 90001-8/2012
Datum: 12. 10. 2012
ZAPISNIK
16. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 27. septembra 2012, ob
17. uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
16. 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 17. 20 se je pridružil g. Likar Borut, tako da je bilo na seji prisotnih 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, Dular Dušan, Kregar Albin, Kužnik Radoš, Kopina Ivan, Likar Borut, Medic Marija
Maja, Mihelič Marija, Petkovič Andrej, Tomc Jana, Vidic Pavel,
Opravičeno odsotni: Kregar Jože, Plut Lidija
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- g. Zdravko Turk – član
- g. Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
- ga. Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- ga. Marta Berkopec – članica občinske uprave
- ga. Tea Urbančič Kavšček – članica občinske uprave
- ga. Polonca Špelko Krštinc - članica občinske uprave
- ga. Mojca Žnidaršič – predstavnica Dolenjskega lista
- občani
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Rebalans proračuna Občine Straža za 2012 – prva obravnava, predlog za sprejem po skrajšanem
postopku
5. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2012 – obravnava in sprejem
6. Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža – prva obravnava, predlog za
sprejem po skrajšanem postopku
7. Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža – prva obravnava, predlog za sprejem po
skrajšanem postopku
8. Odlok o blagovni znamki Občine Straža – druga obravnava
9. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Straža v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za
določitev kandidata za člana državnega sveta - prva obravnava, predlog za sprejem po skrajšanem
postopku
K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je uvodoma povedal, da na dnevni red dodaja 10. točko dnevnega reda – Pobude in vprašanja.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 16. seje
Občinskega sveta Občine Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Andrej Petkovič
Župan je na podlagi razprave umaknil iz dnevnega reda 8. točko »Odlok o blagovni znamki Občine
Straža, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
Župan je dal v glasovanje spremenjen dnevni red.

SPREMENJENI DNEVNI RED:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Rebalans proračuna Občine Straža za 2012 – prva obravnava, predlog za sprejem po skrajšanem
postopku
5. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2012 – obravnava in sprejem
6. Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža – prva obravnava, predlog za
sprejem po skrajšanem postopku
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7. Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža – prva obravnava, predlog za sprejem po
skrajšanem postopku
8. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Straža v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za
določitev kandidata za člana državnega sveta - prva obravnava, predlog za sprejem po skrajšanem
postopku
9. Pobude in vprašanja

Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 187
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 15. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 15. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.

RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Ivan Kopina
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 188
Zapisnik 15. 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.
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K točki 4
Rebalans proračuna Občine Straža za 2012 – prva obravnava, predlog za sprejem po
skrajšanem postopku
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal župan.
Omenjeno točko sta na svoji seji obravnavala tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet in
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Odbor za družbene dejavnosti pa na svoji seji ni bil
sklepčen. V nadaljevanju so predsedniki odbora poročali o sklepih odborov.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Franc Derganc:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Rebalans
proračuna Občine Straža za leto 2012 v predlagani obliki.

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ga. Marija Mihelič:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Rebalansa proračuna
ObčineStraža za leto 2012 in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga sprejme.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Andrej Petkovič, g. Dušan Dular , g. Radoš Kužnik in g. Borut Likar
Med razpravo se je seji ob 17.20 pridružil g. Borut Likar.
REPLIKE:
g. Dušan Dular je repliciral g. županu
g. Radoš Kužnik je repliciral predsednikom odborov
g. Radoš Kužnik je repliciral županu
g. Franc Derganc je repliciral g. Radošu Kužniku
g. Dušan Dular je repliciral g. Radošu Kužniku
g. Dušan Dular je repliciral g. županu
g. Borut Likar je repliciral g. županu
g. Dušan Krštinc je repliciral g. Borutu Likarju
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – ne bo glasoval – v zadnjem kvartalu leta se ne more nekaj popravljati za nazaj, pač pa
bi se moralo planirati za naprej, načrt nikakor ne more biti zbir želja, ampak realno izvedenih
aktivnosti, v obrazložitvi ni navedenih razlogov za rebalans oz. kje so razlogi za rebalans in kaj se želi
z njim doseči
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g. Andrej Petkovič – glasoval bo ZA – zaradi izražene pripravljenosti za prihodnje načrtovanje, izrazil
pa je ogorčenost nad ravnanjem vodstva osnovne šole glede sanacije telovadnice
g. Radoš Kužnik – glasova bo ZA –kljub temu, da je bil plan umetno narejen in nerealen, pri
proračunu sam še ni bil prisoten, bo pa v bodoče na to polagal več pozornost
g. Albin Kregar – glasoval bo ZA – plan in realizacija naj bosta čim bližja, oboje je namreč zapis
realnega stanja, zaveda pa se tudi težav s katerimi lahko občina deluje znotraj regulative, v bodoče bi
si želel plan, ki bo bolj naravnan predvsem na razvojnem in gospodarskem področju

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 189
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o rebalansu proračuna
Občine Straža za leto 2012.
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2012 se spremeni v dopolnjen
predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2012.
(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. 190
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2012.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 5
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2012 – obravnava in sprejem
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 okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednik odbora poročal o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet g. Franc Derganc:
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Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2012 v predlagani obliki.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Obrazložitev glasu:
g. Andrej Petkovič – glasoval ZA – všeč mu je, da bo končno začelo urejati parcele okrog športnega
igirišča v Vavti vasi
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 191
Občinski svet Občine Straža sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za
leto 2012.
(11 ZA; 0 PROTI)

K točki 6
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 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:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici občine Straža v predlagani obliki.

RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala:
ga. Marija Mihelič
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 192
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.

(11 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. 193
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici
Občine Straža.
(11 ZA; 0 PROTI)
K točki 7
Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest na območju 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.
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:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža v predlagani obliki.
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RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Obrazložitev glasu:
g. Albin Kregar – glasoval ZA- gre za najugodnejšo varianto, potrebno pa je narediti študijo, kjer bo
razviden realen prihranek

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 194

1. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Odlok o spremembah Odloka o načinu
izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na
območju Občine Straža.
2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža se spremeni v Dopolnjen
predlog Odloka o spremembah Odlok o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža in se na tej seji opravi
druga obravnava.
(11 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. 195
3. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah Odlok o načinu izvajanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža.
(11 ZA; 0 PROTI)
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K točki 8
Pravila za izvolitev predstavnika Občine Straža v volilno telo za volitve člana državnega sveta
ter za določitev kandidata za člana državnega sveta - prva obravnava, predlog za sprejem po
skrajšanem postopku
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Sejo je ob 18.25 zapustil g. Andrej Petkovič.
Uvodno poročilo k tej točki je podal direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 196
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Pravila za izvolitev predstavnika Občine Straža v volilno
telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta v prvi
obravnavi.
2. Predlog Pravil za izvolitev predstavnika Občine Straža v volilno telo za volitve člana
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta se spremeni v Dopolnjen
predlog Pravil za izvolitev predstavnika Občine Straža v volilno telo za volitve člana državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 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. 197
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravila za izvolitev predstavnika Občine Straža v volilno
telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta.

(10 ZA; 0 PROTI)
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K točki 9
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. Borut Likar
- g. Radoš Kužnik
- g. Ivan Kopina
- g. Franc Derganc
- g. Dušan Dular
1.

POBUDA ŠT. 149 – g. BORUT LIKAR

-problematika cest ob izgradnji vodovoda v Novi gori – pisna pobuda (je priloga original zapisniku)
Odgovor župana:
- svetnika je povabil, da gradbišče pred tehničnim pregledom skupaj pregledata, povedal pa je,da čisto
vse sanacije ne bodo dokončno sanirane tudi iz razloga, ker kandidiramo na razpisu Porečje reke Krke,
kjer se bo po določenih odsekih gradila kanalizacija
2.

POBUDA ŠT. 150 – g. BORUT LIKAR

-kdaj bo OPN
Odgovor župana:
- usklajujejo še zadnje podrobnosti, sprejem OPN se predvideva na decembrski, če že ne na
novembrski seji
3.

POBUDA ŠT. 151 – g. RADOŠ KUŽNIK

-ponovno je opozoril na udrtina na cesti pri Šmajdku
4.

POBUDA ŠT. 152 – g. RADOŠ KUŽNIK

- opozoril, da polovica luči na lesenem mostu v Zalogu ne gori
5.

POBUDA ŠT. 153 – g. RADOŠ KUŽNIK

- narediti red in urediti koše ob sprehajalni poti ob Krki
Odgovor župana:
- na vsak način bo potrebno preprečiti vožnjo z avtomobili po sprehajalni poti ob reki Krki
6.

POBUDA ŠT. 154 – g. RADOŠ KUŽNIK

-sistematično urediti ekološke otoke – strehe, označbe
Odgovor župana:
-že na naslednji seji se predvideva obravnava Strategija ravnanja z odpadki

Zapisnik 16. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2012

7.

11

POBUDA ŠT. 155 – g. RADOŠ KUŽNIK

-po pooblastilu predsednika Rafting kluba Gimpex Straža se je zahvalil županu in občinski
upravi za organizacijo sprejema rafting ekipe ob prihodu iz svetovnega prvenstva
8.

POBUDA ŠT. 156 – g. IVAN KOPINA

-umiritev hitrosti od glavne ceste proti mladinskemu domu v Rumanji vasi, cona 30
Odgovor župana:
-ta možnost se bo preverila
9. POBUDA ŠT. 157 – g. FRANC DERGANC
- pripraviti izhodišča za proračun v Excel tabeli in PDF 30 dni pred sejo, pripraviti vsaj dve okrogli
mizi« Energetika in kmetijstvo« in » Gospodarske pobude v občini Straža«
10. POBUDA ŠT. 158 – g. FRANC DERGANC
- občina Straža naj skupaj z osnovno šolo pripravi pravila ali imajo otroci pravico do prevoza v šolo
ali ne
11. POBUDA ŠT. 159 – g. FRANC DERGANC

-Načrt razvojnih programov se dopolni z namenom, dobo, občinska uprava pripravi izhodišča
za zakup zemlje v javni uporabi
12. POBUDA ŠT. 160 – g. DUŠAN DULAR

-občina potrebuje razvojno strategijo

Seja je bila zaključena ob 19. 01 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

