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Številka: 90001-9/2012
Datum: 01. 12. 2012

ZAPISNIK
17. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v torek, 20. oktobra 2012, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
17. 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, Kregar Albin, Kregar Jože, Kužnik Radoš, Kopina Ivan, Likar Borut, Medic Marija
Maja, Mihelič Marija, Plut Lidija, Tomc Jana, Vidic Pavel
Opravičeno odsotni: Dular Dušan, Petkovič Andrej
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Rozina Kum – predsednico NO
- 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. Manica France Klemenčič – članica občinske uprave
- g. Matjaž Petruna – član občinske uprave
- g. Simon Štukelj – predstavnik Komunale d.o.o.
- 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 16. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
4. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
5. Proračun Občine Straža za 2013 – prva obravnava
6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2013 – obravnava in sprejem
7. Proračun Občine Straža za 2014 – prva obravnava
8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2014 – obravnava in sprejem
9. Strategija zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov - obravnava in sprejem
10. Sklep o določitvi višine uporabe za prostore in opremo, s katerimi razpolaga Občina Straža obravnava in sprejem
11. Kadrovske zadeve: imenovanje nadomestnega člana Komisije za statut in poslovnik
12. Pobude in vprašanja
K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je uvodoma povedal, da predlaga skupno obravnavo 5. in 7. točke dnevnega reda ter 6. in 8.
točke dnevnega reda, s tem, da se glasuje o vsaki točki posebej.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 17. seje
Občinskega sveta Občine Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in g. Franc Derganc
Župan je dal v glasovanje spremenjen dnevni red.

Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 201
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red
(11 ZA; 0 PROTI)
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K točki 2
Zapisnik 16. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 16. 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. 202
Zapisnik 16. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(11 ZA; 0 PROTI)
K točki 3
Zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 2 izredne 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. 203
Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Straža.
(11 ZA; 0 PROTI)
K točki 4
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.
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K točkama 5 in 7
Proračun Občine Straža za 2013 in 2014 – prva obravnava
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev sta podala župan in direktor občinske uprave.
Omenjeno točko so na svoji seji obravnavali tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet,
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Odbor za družbene dejavnosti in Varnostni sosvet. V
nadaljevanju so predsedniki odbora poročali o sklepih odborov.

Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Franc Derganc:
Sklepi odbora:
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o proračunu Občine Straža za
leto 2013 in za leto 2014 v področju delovanja odbora, v ostalem se pa niso opredelili.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ga. Marija Mihelič:
Sklepi odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog proračuna Občine Straža za leto
2013 in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga sprejme.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog proračuna Občine Straža za leto
2014 in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga sprejme.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Marija Maja Medic:
Sklepi odbora:

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme v prvi obravnavi
Predlog Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2013 s predlaganimi pobudami.
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme v prvi obravnavi
Predlog Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2014 s predlaganimi pobudami.
Varnostni sosvet, g. Franc Derganc:
Sklepi odbora:

1. Varnostni sosvet podpira ukrepe na njegovem področju, ki so uvrščeni v predlogih
proračunov za leti 2013 in 2014.
2. Varnostni sosvet predlaga, da se kosovni odpadki zaradi varnosti občanov v letu 2013 ozr.
do izgradnje Zbirno reciklažnega centra ne zbirajo na način kot do sedaj.
3. Varnostni sosvet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Proračuna Občine Straža za leti
2013 in 2014 v predlaganih oblikah.

RAZPRAVA:
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V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in g. Franc Derganc
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral g. Francu Dergancu
g. Franc Derganc je repliciral g. Borutu Likarju
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasoval bo ZA – ima možnost videti kako se bo gibala razvojna naravnanost skozi
dve leti, v razpravi z direktorjem občinske uprave je dobil zagotovila da, se bo v proračunu skušalo
vnesti zadeve, ki še niso uvrščene
g. Albin Kregar – glasoval bo ZA – smeri razvoja za dve leti so jasne, glede na čase, kakršni so, bi
občinski upravi naložil, da določi prioritete, predvsem na investicijskem delu, tam kjer so delovna
mesta, tam kjer je gospodarski razvoj in razvoj turizma, kljub temu, da je potreben razvoj tudi na
infrastrukturi, so delovna mesta tista, ki nas bodo reševala
g. Radoš Kužnik – glasova bo ZA – sam je mnenja, da so ravno za investicije trenutno dobri časi, za
vlagatelje seveda
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 204
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o rebalansu proračuna
Občine Straža za leto 2013.
(11 ZA; 0 PROTI)

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 205
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o rebalansu proračuna
Občine Straža za leto 2014.
(11 ZA; 0 PROTI)
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K točkama 6 in 8
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2013 in 2014 – obravnava in
sprejem
Uvodno poročilo je podal direktor občinske uprave, g. Dušan Krtinc.
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:
Sklepi odbora:
Občinski svet Občine Straža ne sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za
leto 2013.
Občinski svet Občine Straža sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za
leto 2014.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Franc Derganc

RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi je sodeloval:
g. Franc Derganc
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasoval bo ZA – pod pogojem, da verjame županu in občinski upravi, da se bodo
upoštevali predlogi odbora, da se zagotovi nadomestna igrišča, za izgubo le-teh, ko se bo zemlja
prodajala
ga. Marija Mihelič – glasovala bo ZA – aktivnosti prodaje in nakupov, ki jih predvideva občinska
uprava gredo v pravo smer, zagotoviti je potrebno gospodarski razvoj in nova delovna mesta

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 206
Občinski svet Občine Straža sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2013.
(9 ZA; 0 PROTI)
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Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 207
Občinski svet Občine Straža sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2014.
(10 ZA; 0 PROTI)

K točki 9
Strategija zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov - obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal predstavnik Komunale d.o.o., g. Simon Štukelj.
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 potrjuje sklep Sveta županov o potrditvi druge variante Strategije
zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, to je nadgradnja obstoječega integralnega sistema
zbiranja odpadkov.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Albin Kregar in g. Borut Likar

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 208
Občinski svet Občine Straža potrjuje II. varianto Strategije zbiranja in odvoza komunalnih
odpadkov, to je nadgradnja obstoječega integralnega sistema zbiranja odpadkov.
(11 ZA; 0 PROTI)
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K točki 10
Sklep o določitvi višine uporabe za prostore in opremo, s katerimi razpolaga Občina Straža 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 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, da sprejme Sklep o določitvi višine
uporabe za prostore in opremo, s katerimi razpolaga Občina Straža s predlagano dopolnitvijo.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Franc Derganc in g. Albin Kregar
Župan je dal po razpravi na glasovanje dopolnitev sklepa.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 209
1. Prvi člen se dopolni z prvim odstavkom ki se glasi:»Prostore in opremo, ki se oddaja v najem
lahko najamejo domači uporabniki (društva, vse pravne osebe in fizične osebe, ki imajo sedež v
občini Straža) in zunanji uporabniki (društva, pravne osebe in fizične osebe, ki imajo sedež
izven občine Straža)«.
2. Povsod v sklepu kjer je beseda »uporaba« se doda še beseda »najem«.
(11 ZA, 0 PROTI)

RAZPRAVA NA PREDLOG SKLEPA:
V razpravi je sodeloval:
g. Radoš Kužnik
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 210
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o določitvi višine uporabe oz. najemnine za
prostore in opremo, s katerimi razpolaga Občina Straža.
(11 ZA; 0 PROTI)

K točki 11
Kadrovske zadeve
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli pred začetkom seje.
Župan je uvodoma svetnike seznanil s pravočasno prispelim predlogom za člana Komisije za statut in
poslovnik.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 211
1. Občinski svet Občine Straža imenuje za člana Komisije za statut in poslovnik g. Boruta
Likarja.

(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 9
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. župan
- g. Borut Likar
- g. Radoš Kužnik
- g. Franc Derganc
- g. Pavle Vidic
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- g. Albin Kregar

1.

POBUDA ŠT. 161 – ŽUPAN

-svetnice in svetnike je obvestil o peticiji Društva Bober, ki je bila občinskemu svetu
predložena pred začetkom seje, na katero pa na tej seji ne bo dal odgovora, saj jo mora
natančneje prebrati
2.

POBUDA ŠT. 162 – g. BORUT LIKAR

-preuči naj se zakonitost sprejetega odloka v zvezi s predloženo peticijo Društva Bober, ki je
bila priložena svetnikom kot dodatno gradivo, zadeva naj se dobro preuči
3.

POBUDA ŠT. 163 – g. BORUT LIKAR

-seznanitev s situacijo v Novolesu
Odgovor župana:
- dokler se o tem ne bo opredelila Komisija za statut in poslovnik ne bo podajal poročil o dogajanju
med obema sejama
-predvidena je tretja dražba z zbiranjem zavezujočih ponudb, cena, ki jo upniški odbor usporava je
5.300.000
- dejstvo je, da proizvodnje vezanih plošč ni možno več zagnati ker manjkata eden ali dva ključna
stroja, ki sta bila prodana, ima pa podatek, da naj bi se začela proizvodnja lepljenih elementov,
- želeli bi soglasje stečajne upraviteljice za odkup parcele za izgradnjo peš mostu
- sestajal se je tudi odbor bivših Novolesovih delavcev, kot neka možnost zagona socialnega
podjetništva
4.

POBUDA ŠT. 164 – g. RADOŠ KUŽNIK

-urejanje ekoloških otokov
Odgovor direktorja občinske uprave:
-urejanje ekoloških otokov je predvideno v proračunu
Odgovor župana:
-na tem področju intenzivno dela g. Matjaž Petruna, ki ima pripravljenih že nekaj predlogov
5. POBUDA ŠT. 165 – g. FRANC DERGANC

-v obrazložitvi proračuna se za področje gospodarske cone Zalog doda, da bo občina Straža
dala zemljo podjetnikom pod ugodnejšimi pogoji, v kolikor bodo izpolnjevali pogoje sprejete
v razvojnem programu občine Straža
6.

POBUDA ŠT. 166 – g. FRANC DERGANC

- občina naj apelira na osnovno šolo, da se glede prevozov otrok v šolo vzpostavi zakonito stanje
Odgovor župana:

-od ravnatelja bo pisno zahteval razlago o organizaciji prevozov otrok
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POBUDA ŠT. 167 – g. PAVLE VIDIC

- opozoril je na neprevoznost ceste pri opekarni Zalog ob večjih padavinah in nalivih (poplava)
Odgovor župana:
- ta cesta je ob močnem deževju dva ali tri dni zaprta, rešitev se išče, ta problem bo rešen s projektom
nove obvoznice in gospodarske cone Zalog
8.

POBUDA ŠT. 168 – g. ALBIN KREGAR

-upošteva naj se predlog Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, da se predlog proračuna
dopolni s točko, ki je vezana na odprodajo zemljišč za igrišče, da se ustrezno zagotovi nova lokacija
pred začetkom gradnje
9.

POBUDA ŠT. 169 – g. ALBIN KREGAR

-strinja se s svetnikom g. Borutom Likarjem glede izgradnje veslaškega centra, preučijo naj se
pravni vidiki, glede na to, da gre za zahtevno investicijo predlaga, da se izvede študija, z
izvedbo pa se počaka dokler ne bo zadeva dovolj zrela, prav tako pa apelira na občino, da
sproži postopek ureditve dostopnosti bregov na obeh strani Krke
10. POBUDA ŠT. 170 – g. ŽUPAN
-vabilo svetnikom na otvoritev KD

Seja je bila zaključena ob 19. 40 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

