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Številka: 9001-7/2013-2
Datum:
01. 12. 2013
ZAPISNIK
23. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 17. oktobra 2013, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
23. 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 9 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Derganc Matjaž, Dular Dušan, Kregar Jože, Kopina Ivan, Kužnik Radoš, Likar Borut, Medic Marija
Maja, Mihelič Marija, Vidic Pavle
Opravičeno odsotni: Kregar Albin, Petkovič Andrej, Plut Lidija in Tomc Jana
Odsotni: Ostali prisotni:
- g. Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
- ga. Karmen Turk – članica občinske uprave Občine Straža
- ga. Tea Urbančič Kavšček – članica občinske uprave
- g. Matjaž Petruna – član občinske uprave
- g. Blaž Malenšek – direktor podjetja Espri
- ga. Mojca Žnidaršič – predstavnica Dolenjskega lista
- g. Rok Nose – predstavnik medijev
- občani
PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
Določitev dnevnega reda
Zapisnik 22. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
Zapisnik 2. korespondenčne seje občinskega sveta – pregled in sprejem
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
– seznanitev
5. Predlog Programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in Odloka o podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Straža – prva obravnava in sprejem v
prvi obravnavi
6. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene
živali na območju Občine Straža– prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
7. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne
šole Vavta vas s telovadnico – prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
1.
2.
3.
4.
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8. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2013 –
obravnava in sprejem
9. Kadrovske zadeve
10. Pobude in vprašanja
K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 23. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Borut Likar
Župan je dal predlog g. Boruta Likarja iz njegove razprave – »Umik 8. točke z dnevnega reda« na
glasovanje
Občinski svet je predlog župana
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 261
8. točka dnevnega reda " Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2013 – obravnava« se umakne iz dnevnega reda.
(3 ZA; 5 PROTI)
Župan je dal v glasovanje nespremenjeni dnevni red.
Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 262
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red
(5 ZA; 3 PROTI)
Proceduralno – g. Borut Likar - v prejetem gradivu ni želenih odgovorov na njegove pobude in vprašanja
iz prejšnjih sej
REPLIKA:
g. Borut Likar je repliciral županovemu odgovoru
K točki 2
Zapisnik 22. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 22. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
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RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Borut Likar
REPLIKA:
g. Borut Likar je repliciral županovemu odgovoru
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 263
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 22. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(6 ZA; 1 PROTI)
K točki 3
Zapisnik 2. korespondenčne seje občinskega sveta – pregled in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 264
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Straža.
( 8 ZA; 0 PROTI )
K točki 4
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.
K točki 5
Predlog Programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in Odloka o podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Straža – prva 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 g. Blaž Malenšek iz podjetja Espri d.o.o.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je župan zaradi odsotnosti predsednice odbora, go. Lidije Plut poročal o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet,: - Sklepi odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
predlagani Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in Odlok o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Straža z upoštevanjem naslednjih predlogov:
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1. Faktor dejavnosti za industrijske objekte in skladišča naj bo 0,7
2. Dopolni naj se 4. odstavek 23. člena Odloka z določilom, da je potrebno moratorij za plačilo
komunalnega prispevka za industrijske objekte zavarovati s primernim dokumentom
3. Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine naj bo 0,5:0,5

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, g. Radoš Kužnik in ga. Marija Mihelič
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 265
1. Občinski svet Občine Straža je obravnaval Program komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Straža.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju občine Straža v prvi obravnavi.
( 9 ZA; 0 PROTI )
Odlok gre v javno razpravo. Po poslovniku lahko svetniki in skupnost v času javne razprave podajo
svoje predloge ali pa postavijo svoja vprašanja.
K točki 6
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Straža– prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala ga. Tea Urbančič Kavšček.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je župan 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
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na
območju Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Radoš Kužnik in g. Ivan Kopina
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 266
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1. Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Straža
potreben in primeren za obravnavo ter ga je potrebno v nadaljevanju dopolniti in sprejeti.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Straža v prvi
obravnavi.
( 9 ZA; 0 PROTI )
Odlok gre v javno razpravo. Po poslovniku lahko svetniki in skupnost v času javne razprave podajo
svoje predloge ali pa postavijo svoja vprašanja.
K točki 7
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne
šole Vavta vas s telovadnico – prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala ga. Tea Urbančič Kavšček.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval 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: - Sklepi odbora:
1. 1 .Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s telovadnico potreben in
primeren za obravnavo ter ga je potrebno v nadaljevanju dopolniti in sprejeti.
2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o ustanovitvi
proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s
telovadnico v prvi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Radoš Kužnik in g. Dušan Dular
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 267
1. Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s telovadnico
potreben in primeren za obravnavo ter ga je potrebno v nadaljevanju dopolniti in sprejeti.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine
Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s telovadnico v prvi
obravnavi.
( 9 ZA; 0 PROTI )
Odlok gre v javno razpravo. Po poslovniku lahko svetniki in skupnost v času javne razprave podajo
svoje predloge ali pa postavijo svoja vprašanja, s katerimi bo odlok dopolnjen do druge obravnave.
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K točki 8
Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2013 – 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 Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je župan iz zapisnika 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
Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2013.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Radoš Kužnik, g. Borut Likar, g. Ivan Kopina, ga. Marija Mihelič, g. Jože Kregar in g. Dušan Dular
Med razpravo se je ob 18.50 seji pridružil g. Andrej Petkovič.
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral odgovorom župana in direktorja občinske uprave
župan je repliciral g. Borutu Likarju
direktor občinske uprave je repliciral g. Borutu Likarju
g. Borut Likar je repliciral odgovorom župana in direktorja občinske uprave
Proceduralni predlog - g. Jože Kregar – sam projektov Novi Novoles kot svetnik ne pozna, prav pa je,
da se loči kaj je interes občine in kaj osebni interes ustanoviteljev zadruge Novi Novoles
REPLIKA:
g. Borut Likar je repliciral g. Jožetu Kregarju
Župan je dal v razpravo naslednji predlog sklepa: »Občinski svet Občine Straža sprejme Dopolnitev
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v Občini Straža.«
RAZPRAVA na predlog sklepa:
V razpravi je sodeloval :
g. Borut Likar
g. Borut Likar je predlagal dopolnilni sklep: » Odkup ni možen, dokler s prostorom razpolaga Novi
Novoles skupaj s konzorcijem.«
RAZPRAVA na predlog g. Boruta Likarja:
V razpravi so sodelovali:
g. župan, g. direktor občinske uprave, g. Radoš Kužnik, g. Dušan Dular, g. Pavle Vidic in ga. Marija
Mihelič
Skozi razpravo je bilo ugotovljeno, da dodatni sklep g. Boruta Likarja ni potreben in župan je dal v
nadaljevanju na glasovanje predlog sklep iz gradiva: »Občinski svet Občine Straža sprejme Dopolnitev
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v Občini Straža.«
Obrazložitev glasu:
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g. Ivan Kopina - glasoval bo ZA - v razpravi je bilo obrazloženo, da se gre v odkup samo v primeru v
kolikor Novi Novoles ni interesent za odkup
g. Borut Likar - glasoval bo PROTI – ne gre samo za razpravo na današnji seji, sam spremlja pripravo
tega projekta skozi ves čas, na včerajšnjem sestanku je zaznal strah bivših zaposlenih v Novolesu, da
občina posega v ta prostor
REPLIKA:
župan je repliciral obrazložitvi glasu g. Boruta Likarja
direktor občinske uprave je repliciral obrazložitvi glasu g. Boruta Likarja
g. Matjaž Derganc - glasoval bo ZA - občina ta prostor rabi, v kolikor se bo karkoli dogajalo okrog
ZRCja, prosi za predhodne pogovore
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 268
Občinski svet Občine Straža sprejme Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
v Občini Straža.
( 6 ZA; 2 PROTI )
K točki 9
Kadrovske zadeve
1. Imenovanje člana v Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
Omenjeno točko bi morala obravnavati Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, ki pa
zaradi nesklepčnosti ni zasedala.
Uvodno poročilo je zato podal direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
Župan je dal v nadaljevanju na glasovanje predlog, ki je pravočasno prispel s strani RIOSA: »V odbor
za okolje, prostor, komunalo in promet se imenuje g. Stanko Kavšček.«.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Andrej Petkovič
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 269
Občinski svet Občine Straža imenuje v Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet g.
Stanka Kavščka ml..
( 9 ZA; 0 PROTI )
2. Imenovanje zastopnika občinskega sveta
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Omenjeno točko bi morala obravnavati Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, ki pa
zaradi nesklepčnosti ni zasedala.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Tea Urbančič Kavšček..
Župan je podal predlog, da se za zastopnika občinskega sveta imenuje predsednik Komisije za statut in
poslovnik g. Jože Kregar, s čimer se g. Jože Kregar strinja.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Andrej Petkovič
G. Andrej Petkovič je podal nasprotni predlog: »Za zastopnika občinskega sveta se imenuje g. Borut
Likar.«
RAZPRAVA o obeh predlogih:
V razpravi je sodeloval:
g. Ivan Kopina
Po izjavi g. Boruta Likarja, da se z imenovanjem strinja, je dal župan na glasovanje oba predloga.
Občinski svet na predlog župana
GLASOVAL O SKLEPU ŠT. 270
Občinski svet Občine Straža imenuje v g. Jožeta Kregarja za zastopnika Občinskega sveta
občine Straža v postopku izpodbijanja zakonitosti sklepa Občinskega sveta občine Straža
št.: 253, z dne 23. 05. 2013, tožeče stranke Župan občine Straža Alojz Knafelj, Ulica talcev
9, Straža.
( 4 ZA; 0 PROTI )
Občinski svet na predlog župana
GLASOVAL O SKLEPU
SKLEP ŠT. 271
Občinski svet Občine Straža imenuje v g. Boruta Likarja za zastopnika Občinskega sveta
občine Straža v postopku izpodbijanja zakonitosti sklepa Občinskega sveta občine Straža
št.: 253, z dne 23. 05. 2013, tožeče stranke Župan občine Straža Alojz Knafelj, Ulica talcev
9, Straža
( 5 ZA; 0 PROTI )
Ugotovitev glasovanja:
Zastopnik Občinskega sveta občine Straža v postopku izpodbijanja zakonitosti sklepa Občinskega
sveta občine Straža št.: 253, z dne 23. 05. 2013, je g. Borut Likar, ker je prejel več glasov
občinskega sveta.
K točki 10
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- g. Radoš Kužnik
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- g. Borut Likar
- g. Dušan Dular
- g. Ivan Kopina
- g. Matjaž Derganc
1.

POBUDA ŠT. 228 – g. RADOŠ KUŽNIK

- pobuda v imenu odsotne svetnice g. Lidije Plut – postavitev svetlobnih znakov za upočasnitev prometa
na Gradiški ulici
2. VPRAŠANJE ŠT. 229 – g. RADOŠ KUŽNIK
Pokanje cevi v Zalogu in Hruševcu, kdo je pripravljal projekt za pločnik v Hruševcu,

zahteval bo revizijo postopka, zakaj vedno padamo iz razpisa – želi pisni odgovor
Odgovor župana:
- gre za skupni kohezijski projekt petih občin Hidravlične izboljšave, s katerim se predvideva tudi

zamenjava cevi, vodi ga podjetje Komunala Novo mesto
3. VPRAŠANJE ŠT. 230 - g. RADOŠ KUŽNIK
Kdaj se bo sistematično pristopilo k označevanju naselij in postavitvi ekoloških otokov
4. VPRAŠANJE ŠT. 231 – g. BORUT LIKAR
Tehnični prevzem vodovoda Nova gora – ali še poteka in zakaj je potekal toliko časa in kje so
vzroki za to?
Odgovor župana:
-zaradi neprimerne zime, težkega terena in nenormalno nizkih cenovnih ponudb za gradnjo je izvedba
potekala dlje časa, tehnični prevzem je bil uspešno opravljen, izvršeni so vsi priklopi za tiste, ki so se
prijavili in so izpolnjevali vse obveznosti, 4.9. je bil izveden priklop na omrežje
5. VPRAŠANJE ŠT. 232 – g. BORUT LIKAR
Osnovna šola – kdaj bodo končana dela, saj dela motijo izvajanje pouka ?
Odgovor župana:

- dela morajo biti končana predvidoma do 30. 10. 2013, na telovadnici pa malo dlje
6. VPRAŠANJE ŠT. 233– g. BORUT LIKAR
Ali se je pri nabavi nove kotlovnice razmišljalo o možnosti priklopa na daljinsko toplotno
ogrevanje ?
Odgovor župana:
- pristopili smo k energetski sanaciji, ogrevalo se bo na lesne sekance, s čimer se bo privarčevalo tako
pri ogrevanju kot tudi pri toplotnih izgubah, možno se bo priklopiti tudi na zunanji sistem, tudi na
Novoles, v kolikor bo izkazan ekonomski učinek
7. VPRAŠANJE ŠT. 234– g. DUŠAN DULAR
Podpisana pogodba za Cerodom 2 – glede na to, da niso dale vse občine soglasja, se lahko delež
porazdeli na ostale občine, kako bo to vplivalo na proračun občine in na občane ?
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Odgovor župana:
- prijava na razpis je bila pravilno dopolnjena, kot je bil tudi izdan sklep o sofinanciranju projekta. Če
ne bo šlo do izvedbe, bo potrebno vračati tudi sredstva Cerod I. Vse občine so podpisale pogodbo o
izgradnji centra Cerod II. Občina Straža sodeluje v projektu s svojim lastniškim deležem, ki je 2,85%.
8. POBUDA ŠT. 235– g. DUŠAN DULAR
Označevanje tabel – postavitev oglasne table v Jurki vasi
Odgovor župana:
- lastnik zemljišča je zahteval prestavitev že postavljene table in ta tabla je bila potem postavljena na
avtobusno postajo na Resih
9. POBUDA ŠT. 236– g. IVAN KOPINA

Prometna nesreča pri Jeriču – ali se je kaj uredilo
Odgovor župana:
- že eno leto pred volitvami smo skušali narediti škarpo in narediti varovalno ograjo na tem delu ceste.
CGP je bil izbran kot izvajalec del, vendar se je izvedba za par dni zavlekla. Med tem časom pa je prišla
priporočena pisna prepoved del spodnjega lastnika zemljišča. Tudi kasnejši dogovor ni bil možen.
g. Ivan Kopina je repliciral odgovoru župana in zahteval vpogled, ki mu je bil omogočen.
10. POBUDA ŠT. 237– g. MATJAŽ DERGANC

Kakšne aktivnosti se bodo izvajale v sklopu oktobra, meseca požarne varnosti –
zamenjava dotrajanih hidrantnih omaric
Odgovor župana:
- občinsko poveljstvo organizira vajo. Potrebno bo varčevanje s sredstvi zaradi težav z
likvidnostjo proračuna občine, vendar nekaj sredstev za menjavo dotrajanih hidrantnih omaric
bo na voljo, vendar po planu občinskega poveljstva in štaba civilne zaščite.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

