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Številka: 90001-6/2013-2
Datum: 13.9.2013
ZAPISNIK
22. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 11. julija 2013, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
22. 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. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Derganc Matjaž, Kregar Albin, Kregar Jože, Kopina Ivan, Kužnik Radoš, Likar Borut, Medic Marija
Maja, Mihelič Marija, Petkovič Andrej, Plut Lidija,
Opravičeno odsotni: Dular Dušan in Vidic Pavle
Odsotni: Tomc Jana
Ostali prisotni:
- g. Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
- ga. Rozina Kum – predsednica NO
- ga. Karmen Turk – članica občinske uprave Občine Straža
- g. Matjaž Petruna – član občinske uprave
- ga. Polonca Špelko Krštinc- članica občinske uprave
- ga. 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 21. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Straža v prvem polletju 2013 – seznanitev
5. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža – obravnava
in sprejem v prvi obravnavi, predlog za skrajšani postopek
6. Zadržanje sklepa Občinskega sveta v zvezi z umestitvijo Zbirno – reciklažnega centra na lokaciji
Sela – ponovna odločitev
7. Pobude in vprašanja

K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 22. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
proceduralno g. Borut Likar – predlagal je, da se 6. točka dnevnega reda se umakne iz dnevnega reda,
kar lahko v nadaljevanju tudi obrazloži
Župan je predlog svetnika Boruta Likarja sprejel in mu dal besedo, da je svoj predlog obrazložil
RAZPRAVA na predlog g. Likarja - Umik 6. točke z dnevnega reda
V razpravi so sodelovali:
ga. Lidija Plut, g. Radoš Kužnik in g. župan
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral županu
direktor, g. Dušan Krštinc je repliciral g. Borutu Likarju
župan je g. Borutu Likarju odredil prvi opomin
g. Borut Likar je repliciral direktorju
g. župan je repliciral g. Borutu Likarju
g. Borut Likar je repliciral županu
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Radoš Kužnik in g. Ivan Kopina

REPLIKE:
direktor, g. Dušan Krštinc je repliciral g. Borutu. Likarju
g. Borut Likar je repliciral direktorju, g. Dušanu Krštincu
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g. Andrej Petkovič je repliciral direktorju g. Dušanu Krštincu
direktor g. Dušan Krštinc je repliciral g. Andreju Petkoviču
g. Andrej Petkovič je repliciral direktorju g. Dušanu Krštinc
ga. Marija Mihelič je replicirala g. Borutu Likarju

RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Radoš Kužnik
Proceduralno - g. Ivan Kopina – kaj se zgodi, če se točka umakne z dnevnega reda
Župan se je odločil, da se o predlogu. g. Likarja glede na zakonodajo ne bo glasovalo, točka mora
ostati na dnevnem redu, prav tako je za 5. točko dnevnega župan nasprotoval skrajšanemu postopku
obravnave, kot ga je predlagal predlagatelj, saj za to ni razlogov, župan je predlagal normalni dvofazni
postopek
Župan je v nadaljevanju predlagal naslednji predlog sklepa:
5. točka dnevnega reda »Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju
Občine Straža se obravnava po rednem postopku. Danes se opravi prva obravnava.

RAZPRAVA na predlog sklepa:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in g. Radoš Kužnik

Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 256
5. točka dnevnega reda "Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju
Občine Straža se obravnava po rednem postopku. Danes se opravi prva obravnava.

(9 ZA; 1 PROTI)
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Župan je dal v glasovanje spremenjen dnevni red.
Proceduralno – g. Andrej Petkovič - zaradi prisotnosti občanov je predlagal spremembo vrstnega reda
predlaganih točk, in sicer, da se 5. točka »Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest
na območju Občine Straža« in 6. točka » Zadržanje sklepa Občinskega sveta v zvezi z umestitvijo
Zbirno – reciklažnega centra na lokaciji Sela – ponovna odločitev » obravnavata pred točko 3
Župan se s predlogom svetnika ni strinjal, saj je poslovnik tisti, ki določa vrstni red točk
Obrazložitev glasu:
g. Andrej Petkovič – glasoval bo PROTI – ne smiselno, da se zadržuje prisotne občane, ki so na seji
samo zaradi te točke
Župan je sprejel predlog g. Andreja Petkoviča in dal na glasovanje spremenjeni dnevni red:

SPREMENJENI DNEVNI RED:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 21. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
5. Zadržanje sklepa Občinskega sveta v zvezi z umestitvijo Zbirno – reciklažnega centra na lokaciji
Sela – ponovna odločitev
6. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža – obravnava
in sprejem v prvi obravnavi, predlog za skrajšani postopek
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Straža v prvem polletju 2013 – seznanitev
7. Pobude in vprašanja

Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 257
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red
(9 ZA; 0 PROTI)

K točki 2
Zapisnik 21. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 21. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 258
Zapisnik 21. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)

K točki 5
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža obravnava in sprejem v prvi obravnavi,
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal pripravljalec gradiva g. Borut Likar.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednica odbora, ga. Lidija Plut poročala o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklepi odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža naj sprejme
Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Straža.
Proceduralno – g. Borut Likar – proceduralno na zapisnik Odbora za okolje, prostor, komunalo in
promet, opozoril je svetnike, da je odbor glasoval z 0 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI in sklep ni bil
sprejet, opozoril je na dikcije 45. člena Poslovnika in predlagal, da se zapisnik popravi
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Jože Kregar in g. župan
REPLIKE:
g. Kože Kregar je repliciral g. Borutu Likarju
g. Borut Likar je repliciral g. Jožetu Kregarju
Župan je dal v razpravo naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih
cest na območju Občine Straža v prvi obravnavi.
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasoval bo ZA – sam je v to trdno prepričan, saj zna čutiti človeka, ki se mu podira
krov nad glavo, kot svetnik z določeno odgovornostjo smatra, da se o tem mora opredeliti občinski
svet
g. Andrej Petkovič – glasoval bo PROTI – sam se ne čuti dovolj kompetentnega, da bi o tej zadevi
odločal in se opredelil
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g. Albin Kregar – glasoval bo PROTI – ni strokovnjak s tega področja, zato se o tej zadevi težko
opredeli, smatra da sama sprememba odloka ne bo rešila težav na tem odseku
g. Ivan Kopina – glasovanja se bo VZDRŽAL – odlok v tem trenutku ne rešuje omenjene situacije,
dodatno bi ta sprememba povzročila kup novih težav, sam je predlagal, da občina poišče različne
variante rešitve
Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 259
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest
na območju Občine Straža v prvi obravnavi.
( 1 ZA; 6 PROTI )
K točki 6
Zadržanje sklepa Občinskega sveta v zvezi z umestitvijo Zbirno – reciklažnega centra na
lokaciji Sela – ponovna odločitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal župan in dejal, da se o točki samo glasuje brez razprave.
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasoval bo ZA – trdno je prepričan, da se je občinski svet pravilno odločil
g. Ivan Kopina – glasoval bo ZA – razlog je v tem, da je sam proti ZRC na lokaciji kateri se upre
takšno število ljudi, projekt bi moral biti že v prvi fazi predstavljen javnosti, ob sprejetju proračuna
svetniki niso mogli vedeti, da bo to povzročilo toliko prahu, na podlagi novih dejstev se je odločil, da
bo potrdil ta sklep
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 260
1. Občinski svet zahteva umik zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja za ZRC v Občini
Straža na lokaciji Sela.
2. Do naslednje seje občinskega sveta mora župan občinskemu svetu posredovati gradivo o
možnih lokacijah o umestitvi ZRC v Občini Straža s strokovnimi podlagami in predlogi
sklepov.

(5 ZA; 0 PROTI)
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K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
Proceduralno – g. Andrej Petkovič – predlagal je 10 min odmor
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.
Župan je odredil 10 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 20.45 s prisotnostjo 10 svetnic in
svetnikov.
K točki 4
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Straža v prvem polletju 2013 – seznanitev
Poročilo k tej točki je podal župan.
RAZPRAVA na poročilo:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in g. Radoš Kužnik
K točki 7
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. Borut Likar
- ga. Lidija Plut
- g. Andrej Petkovič
- ga. Maja Medic
- g. Matjaž Derganc
- g. Radoš Kužnik

1.

POBUDA ŠT. 214 – g. BORUT LIKAR

- občina Straža se s stečajem Novolesa srečuje z dodatno in zelo veliko nezaposlenostjo občanov.
Glede na aktivnosti, ki se odvijajo o možnosti ponovne obuditve lesne predelave na kompleksu
Novolesa v stečaju in s tem možnostjo ponovnega zaposlovanja, je pobuda, da z rebalansom
občinskega proračuna predvidi sredstva za, na primer: zaposlovanje težje zaposljivih, za spodbujanje
gospodarstva s področja predelave lesa, povezovanje pravnih subjektov - zadružništva, ipd.
Sredstva bi v razumni višini pod določenimi razpisnimi pogoji namensko dodeljevali in tako
pripomogli k hitrejšemu reševanju najakutnejše problematike v občini (pisna pobuda – original
priložen k zapisniku)
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POBUDA ŠT. 215 – g. BORUT LIKAR

- stanje vodovodnega omrežja na predelu Stare ceste – predvsem kakovost pitne vode na našem
območju, opozoriti gasilce na črpanja vode na hidrantu v Vavti vas, naj spoštujejo navodila Komunale
Novo mesto
Odgovor župana:
- župan prvič sliši, da je bilo izdano kakšno navodilo, da je prepovedano črpanje vode iz hidranta v
Vavti vasi. Sam je bil obveščen, da je črpališče za prevoz vode v Vavti vasi in v Straži. Z gasilci kot
tudi s Komunalo bo urejal stvar.
g. Borut Likar je repliciral županovemu odgovoru – na Komunali je bil obveščen, da je uradno
črpališče za gasilce drugje o čemer je bila občina tudi obveščena
Odgovor župana:
- sam o tem navodilu gasilcem ni bil obveščen, bo pa preveril ali je pošta s strani Komunale prišla na
občino
3. POBUDA ŠT. 216 - g. BORUT LIKAR
- vzdrževanje železniških prehodov – košnja
Odgovor župana:
- na te zadeve se vsako leto opozarja, v lanskem letu smo najbolj kritične točke reševali z našo
komunalno službo

4.

VPRAŠANJE ŠT. 217 – ga. LIDIJA PLUT

- projektna dokumentacija in odkup zemljišč za Mladinski dom na Drganjih selih
Odgovor župana:
- odkupljena je zadnja parcela in vloženo bo dokumentacija za gradbeno dovoljenje

5.

POBUDA ŠT. 218 – g. ANDREJ PETKOVIČ

- ekološki otok na avtobusni postaji v Straži (ponovna pobuda)
Odgovor župana:
- izvedeno je bilo že več aktivnosti, vršili so se že dogovori, vendar se bojimo novih civilnih iniciativ,
tudi naša komunalna služba redno oz. kolikor se da skrbi za urejenost tega ekološkega otoka
6. POBUDA ŠT. 219– ga. MARIJA MAJA MEDIC
- čiščenje in prehodnost rečnih bregov Krke od jeza v Rumanji vasi do Zaloga
Odgovor župana:
- to ni smatral kot zelo pomembno, se pa zaveda, da je potrebno nekaj narediti tudi na tem področju
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7. POBUDA ŠT. 220– ga. MARIJA MAJA MEDIC
- slikovni posnetek stanja obeh bregov reke Krke
8. POBUDA ŠT. 221– g. MATJAŽ DERGANC
- cesta v Zalogu v času poplav
Odgovor župana:
- pridobljeni so že predračuni, potrebno je še zagotoviti sredstva, poslan je bil tudi inšpektor, ki je
ugotavljal od kje prihaja voda
9. POBUDA ŠT. 222– g. MATJAŽ DERGANC
- oglasna deska v Zalogu
Odgovor župana:
- bomo skušali zagotoviti
10. POBUDA ŠT. 223– g. RADOŠ KUŽNIK
- ureditev »govejakov » - kako je zamišljen projekt ureditve
Odgovor župana:
- prioriteta je bila tam kjer je večji obisk ljudi in čim več prireditev
Odgovor direktorja:
- o urejanju govejakov in kopališč govori proračunska postavka 16021, prioriteta pa so tisti govejaki,
ki so bolj obljudeni, se pa nameravajo vsi govejaki očistiti
11. POBUDA ŠT. 224– g. RADOŠ KUŽNIK
- hidrant v vasi Sela
Odgovor župana:
- projekt »Hidravlične izboljšave« predvideva ureditev vodovoda in tudi hidrantnega omrežja v vasi
Hruševec-Sela
12. POBUDA ŠT. 225– g. RADOŠ KUŽNIK
- projekt označevanje krajev v občini Straža
Odgovor župana:
- ta trenutek na tem projektu ne dela še nihče
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13. POBUDA ŠT. 226– g. RADOŠ KUŽNIK
- obveščanje svetnikov ob večjih dogodkih, kadar so prisotni novinarji – podpis pogodb
Odgovor župana:
- v bodoče se pošiljajo vabila na tiskovno konferenco tudi svetnikom
14. POBUDA ŠT. 227– g. ŽUPAN
- svetnice in svetnike je povabil na prireditev Dan na Krki

Seja je bila zaključena ob 21.50 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

