02
Številka: 90001-2/2013-2
Datum: 09. 05. 2013
ZAPISNIK
20. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 18. aprila 2013, ob
18. uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
20. 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. Ob 18.20 se je seji pridružil Radoš Kužnik, tako da je bilo prisotnih 12 od 13 svetnic in
svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Matjaž Derganc, Dušan Dular, Ivan Kopina, Albin Kregar, Jože Kregar, Radoš Kužnik, Borut Likar,
Marija Maja Medic, Marija Mihelič, Lidija Plut, Jana Tomc, Pavel Vidic
Opravičeno odsotni: Andrej Petkovič
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Rozina Kum - predsednica NO
- ga. Tea Urbančič Kavšček - članica občinske uprave
- ga. Polonca Špelko Krštinc - članica občinske uprave
- ga. Andreja Kren- članica občinske uprave
- ga. Darinka Redling – Komunala Novo mesto
- ga. Alenka Kraus - Knjižnica Mirana Jarca
- Emilija Lukšič, Jerneja Skula - Dom starejših občanov Novo mesto
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
D N E V N I R E D:
1.

Določitev dnevnega reda

2.

Zapisnik 19. 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 Občine Straža za leto 2012 - obravnava in sprejem

5.

Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2012 seznanitev

6.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža - obravnava in sprejem v drugi obravnavi

7.

Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža - obravnava in sprejem v drugi
obravnavi

8.

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Straža
- obravnava in sprejem

9.

Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca 2012 - seznanitev

10.

Sklep o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Straža za leto 2012 - seznanitev

11.

Kadrovske zadeve

12.

Pobude in vprašanja

K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je uvodoma predlagal, da se obravnava točke 8 in 9 opravi, ko se nam pridružijo poročevalci,
vendar ne prej kot bo opravljena točka 5.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 20. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
RAZPRAVA:

Zapisnik 20. seje Občinskega sveta Občine Straža, maj 2013

3

V razpravi je sodeloval g. Dušan Dular.
Ob 18.20 se je seji pridružil g. Radoš Kužnik.
Župan je dal v glasovanje predlagani dnevni red.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 231
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red.
(8 ZA : 0 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 19. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal Župan.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 232
Zapisnik 19. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(12 ZA : 0 PROTI)
K točki 3
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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K točki 4
Zaključni račun Občine Straža za leto 2012 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal Župan Alojz Knafelj.
Omenjeno točko so na svoji seji obravnavala tudi delovna telesa občinskega sveta, ki so v
nadaljevanju poročala o sklepih odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun
Občine Straža za leto 2012.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ga. Marija Mihelič:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlaga občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun
Občine Straža za leto 2012.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Maja Marija Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun Občine Straža
za leto 2012.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Župan je dal nato v razpravo naslednji predlog
SKLEPA
Občinski svet Občine Straža sprejme Zaključni račun Občine Straža za leto 2012.
RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi sta sodelovala g. Borut Likar in g. Jože Kregar.
REPLIKA: g. Borut Likar
G. Borut Likar je predlagal naslednji predlog
SKLEPA
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1. Občinski svet se je seznanil in obravnaval Zaključni račun Občine Straža za leto 2102 in je točka
prekinjena.

2. Občinski svet bo sprejel Zaključni račun Občine Straža za leto 2012 skupaj s poročilom
Nadzornega odbora o zaključnem računu proračuna občine.
RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi sta sodelovala g. Borut Likar in g. Jože Kregar.
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Jože Kregar: glede na to da je bil na vseh pristojnih delovnih telesih predlog zaključnega računa
soglasno predlagan občinskemu svetu v sprejem, bo glasoval za matični sklep in proti predlogu sklepa
g. Boruta Likarja.

Župan je dal nato na glasovanje predlog sklepa g. Boruta Likarja.
Občinski svet
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 233
1. Občinski svet se je seznanil in obravnaval Zaključni račun Občine Straža za leto 2102 in je
točka prekinjena.

2. Občinski svet bo sprejel Zaključni račun Občine Straža za leto 2012 skupaj s poročilom
Nadzornega odbora o zaključnem računu proračuna občine.
(4 ZA : 6 PROTI)
Župan je dal nato na glasovanje naslednji predlog
SKLEPA
Občinski svet Občine Straža sprejme Zaključni račun Občine Straža za leto 2012.
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Borut Likar: glasovanja se bo vzdržal zaradi izkušenj, ki jih ima glede na poročila nadzornega
odbora, in v katerih je bilo do sedaj opozarjano na negospodarnost in celo nezakonitost, zaradi česar se
ne more opredeljevati brez objektivne ocene nadzornega odbora ali kakšne revizorske hiše; prav tako
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se ne more opredeljevati do gradiva, o katerem ga je že pripravljalec opozoril, da ne more ničesar
spreminjati.
g. Albin Kregar: vsak zaključni račun je zapis dogodkov preteklega leta, ki so dejstvo, tudi sam bi bil
bolj gotov, če bi imel zraven še revizorsko poročilo, vendar ima nadzorni odbor možnosti nadzora in
verjame, da bo delo dobro opravil, zaradi česar bo zaključni račun podprl.
g. Ivan Kopina: zaključni račun bo podprl, ker so vsi matični odbori dali k njemu pozitivno mnenje,
upa pa da bo nadzorni odbor zaključni račun dobro pregledal in ustrezno ukrepal ob morebitnih
nepravilnostih.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 234
Občinski svet Občine Straža sprejme Zaključni račun Občine Straža za leto 2012.
(8 ZA : 1 PROTI)
K točki 5
Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2012 seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno predstavitev k tej točki je podal direktor občinske uprave.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala g. Ivan Kopina in g. Radoš Kužnik.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 235
Občinski svet Občine Straža se je seznanil in je obravnaval Poročilo o realizaciji načrtov

ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2012.
(12 ZA : 0 PROTI)
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K točki 6
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža - obravnava in sprejem v drugi obravnavi
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala strokovna delavka občinske uprave, ga. Tea Urbančič Kavšček.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnavala tudi Komisija za statut in poslovnik. V nadaljevanju je
predsednik odbora poročal o sklepih odbora.
Komisija za statut in poslovnik, g. Jože Kregar:
Sklepi odbora:
Komisija za statut in poslovnik predlaga občinskemu svetu, da sprejme Spremembe in dopolnitve
Statuta Občine v predlagani obliki.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Borut Likar: zahvalil bi se predlagatelju in komisiji, predvsem pa predlagatelju, ker je upošteval
dane predloge in je prišlo do splošnega konsenza.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 236
Občinski svet Občine Straža sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža.
(12 ZA : 0 PROTI)
K točki 7
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža - obravnava in sprejem v drugi
obravnavi
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala strokovna delavka občinske uprave, ga. Tea Urbančič Kavšček.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnavala tudi Komisija za statut in poslovnik. V nadaljevanju je
predsednik odbora poročal o sklepih odbora.
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Komisija za statut in poslovnik, g. Jože Kregar:
Komisija za statut in poslovnik je na seji predlagala dopolnitev dopolnjenega predloga z Amandmajem
št. 1, ki se glasi:
V tretjem odstavku 4. člena se pred besedo »zahtevo« doda še beseda »upravičeno«, tako da se
besedilo glasi »na upravičeno zahtevo«.
Sklepa komisije:
1. Komisija za statut in poslovnik predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Amandma št. 1 k
Dopolnjenemu predlogu Sprememb poslovnika Občinskega sveta Občine Straža.
2. Komisija za statut in poslovnik predlaga občinskemu svetu, da sprejme Spremembe Poslovnika
Občinskega sveta Občine Straža s predlaganim amandmajem.
Sledila je razprava o AMANDMAJU ŠT. 1:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA ŠT. 1
V tretjem odstavku 4. člena se pred besedo »zahtevo« doda še beseda »upravičeno«, tako da se
besedilo glasi »na upravičeno zahtevo«.
(12 ZA : 0 PROTI)
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Borut Likar: zahvalil bi se predlagatelju in komisiji, predvsem predlagatelju, ker je upošteval dane
predloge in je prišlo do konsenza.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 237
Občinski svet Občine Straža sprejme Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža
skupaj z Amandmajem št. 1.
(12 ZA : 0 PROTI)
K točki 9
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Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca 2012 - seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala ga. Alenka Kraus, predstavnica Knjižnice Mirana Jarca.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali: g. Borut Likar, g. Albin Kregar, g. Matjaž Derganc.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 238
1.

Občinski svet Občine Straža se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice Mirana Jarca
Novo mesto 2012.

2.

Občinska uprava pripravi povzetek iz Poročila Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in ga
objavi na internetni strani in v glasilu Stražan.
(12 ZA : 0 PROTI)

K točki 8
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 poročilo k tej točki je podal župan, v nadaljevanju pa je sledila obrazložitev sklepa s strani
predstavnic Doma starejših občanov Novo mesto, ge. Emilije Lukšič in ge. Jerneje Skula.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je
predsednica odbora ga. Marija Maja Medic 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 izdaji soglasja k ceni
socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali g. Borut Likar, ga. Marija Mihelič in g. Albin Kregar.
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RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA: g. Borut Likar.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 239
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno
varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Straža.
2. Občina Straža mora izvajati kontrolo nad stroški izvajanja storitve.
(12 ZA : 0 PROTI)
K točki 10
Sklep o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Straža za leto 2012 – seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala predsednica nadzornega odbora, ga. Rozina Kum.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 240

Občinski svet Občine Straža se je seznanil s Sklepom o nadzoru zaključnega računa
proračuna Občine Straža za leto 2012.
(12 ZA : 0 PROTI)
K točki 11
Kadrovske zadeve
V okviru točke sta se obravnavali dve točki, in sicer:
1. Predlog za člana Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet in Varnostnega sosveta
2. Podelitev priznanj v Občini Straža
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Predlog za člana Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet in Varnostnega sosveta
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g.
Albin Kregar.
Komisija je na svoji seji odločala o predlaganju kandidatov za nadomestna člana Odbora za okolje,
prostor, komunalo in promet in Varnostnega sosveta.
Sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da imenuje
Albina Kregarja za člana Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet in Matjaža Derganca za člana
Varnostnega sosveta.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Albin Kregar: glasovanja se bo vzdržal.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 241
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki predlaga, da se imenuje Albina Kregarja za člana Odbora za okolje, prostor,
komunalo in promet in Matjaža Derganca za člana Varnostnega sosveta.
( 11 ZA : 0 PROTI)
Podelitev priznanj v Občini Straža
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g.
Albin Kregar.
Komisija je na svoji seji pregledala prispele vloge na razpis za podelitev priznanj v Občini Straža.
Sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da podeli
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priznanje Jožeta Dularja (za dosežke na področju kulture) g. Franciju Šaliju.
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da podeli
priznanje Alojzija Pirca (za dosežke na področju društvenega, humanitarnega in družbeno
političnega dela ) ge. Anici Tolar.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 242
1. Občinski svet Občine Straža potrdi Francija Šalija, Vavta vas 32, 8351 Straža za dosežek
na kulturnem in literarnem področju.
2. Občinski svet Občine Straža potrdi Anico Tolar, Vavta vas 83, 8351 Straža, za dosežek na
humanitarnem področju.
(12 ZA : 0 PROTI)

K točki 12
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
-

g. Borut Likar
ga. Albin Kregar
g. Matjaž Derganc
g. Dušan Dular
g. Radoš Kužnik
ga. Marija Mihelič
g. Ivan Kopina
ga. Lidija Plut
Župan

1. POBUDA ŠT. 188 – g. BORUT LIKAR
- namenitev izrednega dohodka iz naslova kazni redarja Osnovni šoli Vavti vas – pisna pobuda, ki
je priloga originala zapisnika.
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2. POBUDA ŠT. 189 – g. BORUT LIKAR
-

požar v bivši opekarni Zalog: stanje hidrantov ter prisotnost nevarnih in drugih kemičnih snovi pisna pobuda, ki je priloga originala zapisnika.

3. POBUDA ŠT. 190 – g. BORUT LIKAR
-

poraba sredstev za nadzor pri izgradnji Kulturnega doma v Straži - pisna pobuda, ki je priloga
originala zapisnika.

4. POBUDA ŠT. 191 – g. ALBIN KREGAR
-

5.
-

na levem bregu reke Krke naj se vzpostavi sprehajalna pot, preuči naj se tudi možnost
vzpostavitve sprehajalne poti Gorenje Polje – Loke.
POBUDA ŠT. 192 – g. MATJAŽ DERGANC
požar v Zalogu – prosi za sestanek s krajani Zaloga in Lok v zvezi z možnostmi in postopki glede
opekarne.

6. POBUDA ŠT. 193 – g. MATJAŽ DERGANC
-

ali je možno dobiti oglasno desko pri blokih v Zalogu.

7. POBUDA ŠT. 194 – g. DUŠAN DULAR
- oglasna tabla v središču Jurke vasi.
8. POBUDA ŠT. 195 – g. DUŠAN DULAR
- zanima ga, kako je z prijavo na razpis za kanalizacijo Potok – Prapreče, kakšna so pričakovanja.
Odgovor župana: ko bomo dobili sklep o izbiri projekta, bomo začeli s postopkom javnega naročila.
9. POBUDA ŠT. 196 – g. RADOŠ KUŽNIK
-

okvara vodovoda – ali se bo stvar kaj premaknila naprej, saj cevi pokajo serijsko.

Odgovor župana: v sklopu gradnje pločnika Hruševec je predvidena tudi obnova vodovoda,
Zalog pa je uvrščen v projekt hidravličnih izboljšav.
10. POBUDA ŠT. 197 – g. RADOŠ KUŽNIK
-

kako je s projektom glede označevanja vasi – v Selih ni table.

Odgovor župana: potrebno je preveriti, ali obstaja tabla pri Mrvarju.
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11. POBUDA ŠT. 198 – g. RADOŠ KUŽNIK
-

prenova spletne strani.

12. POBUDA ŠT. 199– ga. MARIJA MIHELIČ
- aktivnosti na gospodarskem področju – odpiranje delovnih mest v občini, ne le znotraj Novolesa,
tudi nasploh.
Odgovor Župana: predvidevamo ustanovitev projektne pisarne, da bi posameznikom, ki imajo kakšno
idejo, pomagali do uresničitve ideje.
13. POBUDA ŠT. 200 – ga. MARIJA MIHELIČ
-

Straški teki so planirani konec maja – kako je z zaporo ceste.

Odgovor župana: organizatorjem bomo pomagali, tudi s pomočjo komunalne ekipe.
14. POBUDA ŠT. 201 – g. IVAN KOPINA
-

opredelitev ceste proti mladinskemu domu v Rumanji vasi kot cone 30.

Odgovor Župana: zadevo bomo preverili.
15. POBUDA ŠT. 202 – ga. LIDIJA PLUT
-

stanje športnega igrišča v Vavti vasi, ki naj bi bilo katastrofalno.

16. POBUDA ŠT. 203 – ga. LIDIJA PLUT
- v času od zadnje seje se je sestal Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet glede kategorizacije
občinske ceste na Drganjih selih, in sicer je odbor odločal o odkategorizaciji dela javne poti;
razprava je bila zelo zanimiva, sodeloval je tudi g. Zdravko Poglajen; odbor je glasoval o dveh
sklepih – o odkategorizaciji dela javne poti ter o tem, da se kategorizacija ne spreminja, noben
sklep ni bil izglasovan.
17. POBUDA ŠT. 204 – ŽUPAN
-

v soboto je organizirana čistilna akcija.

18. POBUDA ŠT. 205 – ŽUPAN
-

povabil bi vse na proslavo ob občinskem prazniku

19. POBUDA ŠT. 206 – ŽUPAN

Zapisnik 20. seje Občinskega sveta Občine Straža, maj 2013
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- glede na to da bomo prešli na elektronsko posredovanje gradiva za seje, naj se sporočijo potrebe po
računalnikih.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

ZAPISALA:
Tea Urbančič Kavšček l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

