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ZAPISNIK
24. seje Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 03. decembra 2009, ob 17. uri v
sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
24. 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 8 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 17.10 se je seji priključil Jože Kregar , ob 17.15 Alenka Lukan Kulovec in ob 17.45 še
Albin Kregar, tako da je bilo prisotnih 11 svetnikov od 13. Občinski svet je bil sklepčen ter je
nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Barbič Janez, Bedenčič Milan, Kastelec Mateja, Kregar Albin, Kregar Jože, Lukan Filip Jože, Lukan
Kulovec Alenka, Plut Franc, Plut Lidija, Resman Zlatko, Vizjak Igor
Opravičeno odsotni: Dular Dušan
Odsotni: Vidmar Brane
Ostali prisotni:
- župan Alojz Knafelj
- Dušan Krštinc – direktor občinske uprave Občine Straža
- Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- Tea Urbančič – sodelavka občinske uprave
- g. Jože Bartolj - član Nadzornega odbora Občine Straža
- g. Drago Rustja – Dolenjski list
- ga. Urška Ban predstavnica JP Komunale d.d.
K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 24. seje
Občinskega sveta Občine Straža..
D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 23. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta – pregled in sprejem
4. Proračun Občine Straža za leto 2010 – druga obravnava in sprejem
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5. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2010 – obravnava in sprejem
6. Odlok o priznanjih Občine Straža – druga obravnava in sprejem
7. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Straža – druga obravnava in
sprejem
8. Vprašanja in pobude
9. Razno
RAZPRAVA:
Razprave ni bilo.
SKLEP ŠT. 207
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
Dnevni red
(8 ZA; 0 PROTI)

K točki 2
Zapisnik 24. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 24. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
g. Igor Vizjak:
- predlagal je, da se v 12. točki zapisnik dopolni, potrebno je dopisati pojasnilo v drugem odstavku, da
se točka umika iz dnevnega reda na predlog svetnika Igorja Vizjaka, saj ne izpolnjuje poslovniških
pogojev za uvrstitev na dnevni red.
Odgovor župana :
- v originalu zapisnika se bo dodala ta informacija.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 208
Zapisnik 24. seje Občinskega sveta Občine Straža s popravkom
(8 ZA; 0 PROTI)
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K točki 3
Zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta – pregled in sprejem
Zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
g. Igor Vizjak:
- predlagal je, da se zadnji odstavek zapisnika popravi in da se namesto »seja je bila zaključena…«
zapiše »seja je bila zaradi nesklepčnosti odpovedana…«.
Odgovor župana :
- strinjal se je s popravkom.
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 209
Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Straža s popravkom
(8 ZA; 0 PROTI)
K točki 4
Proračun Občine Straža za leto 2010 – druga obravnava in sprejem
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan, podrobneje je obrazložil Dopolnjen predlog odloka o
proračunu Občine Straža za leto 2010.
Ob 17.10 se je seji pridružil Jože Kregar, ob 17.15 Alenka Lukan Kulovec in ob 17.45 še Albin
Kregar. Ob 17.50 je sejo zapustil Zlatko Resman.
Predhodno so o tej točki na svojih sejah razpravljali tudi vsi odbori občinskega sveta, razen Odbora za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki ni bil sklepčen. Predsedniki odborov so v nadaljevanju
poročali o samih sejah.
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti, ga Alenka Lukan Kulovec:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi proračun za leto 2010 z vsemi
predlaganimi sklepi odbora.
Predsednik odbora za lokalno samoupravo, g. Milan Bedenčič:
Sklep odbora:
Odbor za lokalno samoupravo predlaga občinskemu svetu, da sprejme Predlog proračuna Občine
Straža za leto 2010 v predlagani obliki.
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Predsednica odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep Odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme:
1. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2010.
2. Splošni in posebni del proračuna občine Straža za leto 2010.
3. Načrt razvojnih programov v proračunu Občine Straža za leto 2010.
4. Letni načrt prodaje in letni načrt pridobivanja občinskega finančnega in stvarnega premoženja
v proračunu Občine Straža za leto 2010.
RAZPRAVA:
g. Igor Vizjak:
- podal je pripombe glede vsebine,
- dopolnjen predlog Odloka o proračunu za leto 2010 je bistveno bolje pripravljen od prvega predloga,
poudaril je, da je optimistično naravnan in ga bo težko realizirati,
-opredeljen je znesek glede vračil vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, aktivnosti naj bi bile
vključene v načrtu razvojnih programov,
- tudi načrt razvojnih programov je bistveno boljše obrazložen, kljub temu nekatere postavke niso
obrazložene, kar je potrebno upoštevati v bodoče, vsaka postavka v načrtu razvojnih programov naj se
podrobneje utemelji in obrazloži, v nasprotnem primeru se bo realizacija težko preverila, pričakuje pa
tudi od Nadzornega odbora, da bo ocenil, kako lahko spremlja izvajanje tako načrta razvojnih
programov kot tudi proračuna,
- predlagal je, da se v bodoče obrazložijo vse postavke,
- proračun je ambiciozen, velika pričakovanja so na račun transfernih prihodkov,
- predlagal je, da bi občinski svet moral odločiti in terjati od občinske uprave, da za vsako investicijo,
ki presega nek predhodno dogovorjeni znesek izdela program študije izvedljivosti in upravičenosti
investicij, vsaj za večje investicije,
- v vsakem proračunu bi morali imeti pripravo strokovnih podlag (študija – preverba kmetijstva),
- v proračunu je napovedana ureditev občinskega središča, kar sicer podpira, meni, pa da je predhodno
potrebno narediti urbanistično zasnovo,
- potrebno razmišljati o prometni študiji, ki vključuje tudi mirujoči promet,
- v kolikor bi prišlo do rebalansa, bo potrebno narediti za gospodarsko cono Zalog študijo
izvedljivosti in infrastrukturno ureditev,
- predlagal je, da preden občinska uprava zaposli delavca na komunalnem področju, naj se preveri
oziroma se naredi primerjava ali obstaja možnost tudi kakšne bolj učinkovite variante na tem
področju.
G. Filip Jože Lukan: razpravljal je o naslednjih zadevah:
- ali je v postavki preplastitve in vzdrževanja cest opredeljena tudi cesta za železniško progo,
- brv Straža – Vavta vas – znesek je precej korajžen,
- postavka obrtna cona Zalog,
- kanalizacija Potok- Prapreče – ni predvidenega investicijskega denarja,
- zakaj je izpadla postavka – Analiza vode reke Krke.
Odgovor župana:
- proračun se bo dopolnil tudi s kvantitativnimi elementi pri določenih postavkah,
- za vsemi zneski v proračunu stojijo številke, ki pa se glede na ceno storitev spreminjajo,
- glede ureditve občinskega središča se strinja z g. Vizjakom
- glede ceste ob železniški progi je povedal, da bo urejenost pripomogla k boljši urejenosti
sprehajalnih poti,
- sredstva namenjena za gospodarsko cono Zalog so se dejansko zmanjšala, potrebno je upoštevati, da
se je nekaj od tega že realiziralo in jih ni potrebno več plačevati,
- strinjal se je, da je pri novih projektih potrebno pristopiti k bolj strokovnemu pristopu reševanja.
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Župan je zaključil razpravo in predlagal sklepe za sprejem, odprl je razpravo o sklepih, ki pa je ni bilo.
V nadaljevanju je vprašal, če želi kdo obrazložiti svoj glas.
Obrazložitev glasu g. Franc Plut:
- z določenimi postavkami se ne strinja in ne bo glasoval za sprejetje proračuna ,
- na podlagi izkušenj iz preteklih let, je proračun sicer dopolnjen in je kot tak proračun zaradi
proračuna oziroma zaradi pravnega mehanizma,
- proračun se ne bo realiziral, dvomi v strokovnost proračuna glede na strukturo izobrazbe strokovnih
delavcev v občinski upravi.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 210
1. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2010
2. Splošni in posebni del k proračunu Občine Straža za leto 2010
3. Načrt razvojnih programov k proračunu Občine Straža za leto 2010
4. Letni načrt prodaje in letni načrt pridobivanja občinskega finančnega in stvarnega
premoženja k proračunu Občine Straža za leto 2010
(8ZA; 0 PROTI)
K točki 5
Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2010 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala gospa Urška Ban, predstavnica Komunale d.o.o.
Predhodno je o tej točki na svoji seji razpravljati tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Predsednica odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu občine Straža, da sprejme
Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2010.
RAZPRAVA:
g. Franc Plut:
- ali to ponovno pomeni, da se bo vse podražilo, potrebno bo ustanoviti novo civilni iniciativo,
razmišljati je potrebno bolj socialno,
- kdaj bo Komunala začela delati po tržni zakonitosti, kakšna je notranja reorganizacija.
Odgovor:
- oblikovanje cen storitev je stvar pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja, upoštevati se morajo
državni predpisi, porabnik plačuje za porabljene storitve,
- v bodoče je za pričakovati spremembe državnih predpisov,
- v naši občini se bo povečala cena storitve za 20%, v nekaterih drugih občinah pa tudi do 40%,
- JP Komunala se trudi zmanjševati določene stroške in išče tudi rezerve.
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g. Igor Vizjak:
- predvsem je pričakoval, da bo iz poslovnega plana razvidno, kaj se bo naredilo v prihodnjem letu,
- če se že sklicujemo na Evropo, se lahko iz Evrope tudi kaj naučimo, namreč pri ukrepih za
izboljšanje poslovnega izida ni nič evropskega,
- v Straži imamo eno čistilno napravi in prav je, da govorimo, kaj konkretno bomo naredili na tej,
- ali bomo lahko v občini odpisovali amortizacijo,
- opozoril je na problematiko odvoza odpadkov, povečanj ekoloških otokov, recikliranje odpadkov,
tega namreč v poslovnem planu ni, bi pa to občani nujno potrebovali,
- predlagal je, da se naredi natančen popis vseh lastnikov stanovanjskih objektov, tako stalnih kot
začasnih, pred sprejetjem novih pravilnikov,
- iz plana ne vidi, kaj se bo v komunali naredilo.
Odgovor:
- vse investicije so usklajene s Komunalo, vse investicije se financirajo iz proračuna občine Straža in
iz drugih virov,
- Komunala vodi vrednost komunalne infrastrukture,
- amortizacijo bo občina lahko samo odpisovala v obliki subvencije,
- občina še ne zaračunava dajatev, ki jih posamezniki koristijo in spuščajo v javno kanalizacijo v
mešanih sistemih. To nas v prihodnje še čaka.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 211
Občinski svet Občine Straža sprejeme Gospodarski načrt JP Komunala Novo mesto d.o.o. za
leto 2010, ki je sestavljen iz »Poslovnega plana za leto 2010« in »Poslovnega plana 2010 za
Občino Straža«
(7 ZA; 1 PROTI)
Med glasovanjem je sejo zapustil g. Jože Filip Lukan in se kasneje vrnil.
Župan je odredil 10 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 18.40, ponovno se je preverila
sklepčnost občinskega sveta, prisotnih je bilo 10 svetnikov od 13. Občinski svet je bil sklepčen ter je
nadaljeval z delom in odločanjem.

K točki 6
Odlok o priznanjih Občine Straža – druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
Predhodno je o tej točki na svoji seji razpravljal tudi Odbor za lokalno samoupravo.
Predsednik odbora za lokalno samoupravo, g. Milan Bedenčič:
Sklep odbora:
Odbor za lokalno samoupravo predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o priznanjih občine
Straža v predlagani obliki.
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RAZPRAVA:
g. Igor Vizjak:
- predlagal je, da se poleg naziva priznanja doda tudi ime in ne samo priimek,
- predlagal je, da je potrebno biti pri obrazložitvah izredno takten, da se naredi enako dolge
obrazložitve za vsa priznanja,
- obrazložitev naj vsebuje enako težo podatkov za vsa predlagana priznanja,
- pri nagradi poimenovani po Jožetu Knezu je predlagal, da se maksimalno izpostavi in navede vse
njegove funkcije.
Odgovor župana:
- župan se je s predlaganim strinjal, pri obrazložitvah je sledil predvsem temu, kako so predlagani
poznani v našem okolju,
- pri predstavitvah v glasilu pa se bo te ljudi predstavilo bolj podrobno.
g. Janez Barbič:
- predlagal je, da se izda brošura oziroma publikacija, v kateri se nagrade podrobneje predstavi.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 212
1. Poleg naziva priznanja se poleg priimka doda tudi ime.
(10 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 213
1. Občinski svet Občine Straža je obravnaval in sprejel Odlok o priznanjih Občine
Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)
Ob 19.25 je sejo zapustil g. Franc Plut.
K. točki 7
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Straža – druga obravnava in
sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Dušan Krštinc.
Predhodno je o tej točki na svoji seji razpravljal tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
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Predsednica odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep odbora: Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu občine
Straža, da sprejme predlagani Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža.
RAZPRAVA:
Občinski svet je na predlog župana
SPREJEL
SKLEP ŠT. 214
1. Občinski svet Občine Straža je obravnaval in sprejel Odlok o urejanju in čiščenju javnih
površin na območju Občine Straža.
(9 ZA; 1 PROTI)
K točki 8
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- G. Franc Plut,
- G. Filip Jožef Lukan,
- G. Igor Vizjak.
Pobuda št. 217- g. Franc Plut:
- kaj je z Opekarno Zalog oz. Ekosistemi; župan je seznanjen s tem, kar se dogaja, zato bi
morala občina ukrepati; občina bi lahko veliko naredila v zvezi z izgledom opekarne in
stanjem meteornih voda
Odgovor župana:
- dogovarjamo se za sestanek z Opekarno – Ekosistemi, tako da je zadeva v reševanju,
Pobuda št. 218 - g. Franc Plut:
- kdaj bo dobil odgovor o stroških izleta v Banja Luko
Odgovor župana:
- na seji bo predstavljeno poročilo Gimpex kluba o porabi proračunske postavke za svetovno
prvenstvo v Banji Luki.
Pobuda št. 219 - g. Franc Plut:
- kdaj bo na vpogled reklamacijski zapisnik o asfaltiranju v Zalogu.
Odgovor župana:
- kar se tiče reklamacijskega zapisnika, smo zahtevali 20 % popusta za asfaltiranje ceste in ga
tudi dobili, zapisnik lahko dobite na sedežu občine.
Pobuda št. 220 - g. Filip Jožef Lukan:
- zanima ga, kaj bo z vlaganjem sredstev od telefonije po vaseh; zakaj ni en del sredstev
razporejenih za širitev pokopališča Vavta vas tudi od Potoka in Prepreč, ki prav tako koristijo
to pokopališče.
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Odgovor župana:
- delitev sredstev iz telefonije: dokončnega zneska še nimamo, opredelili smo ga po deležih
vlog za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Pobuda št. 221 - g. Filip Jožef Lukan:
- nekaj je treba narediti z rožami na avtobusni postaji.
Odgovor župana:
- rože na postaji bomo uredili takoj jutri.
Pobuda št. 222 - g. Filip Jožef Lukan:
- ležeči policaji na straških njivah ne koristijo, saj vozniki nič ne zmanjšajo hitrosti
Odgovor župana:
- so eno opozorilo, iskali bomo pa tudi nove rešitve pri celostni ureditvi Straže. S policijo se
dogovarjamo tudi o postavitvi premičnega radarja, in sicer bi nabavili dva – eden bi bil pri
šoli, drugega pa bi prestavljali po občini in ga bi nabavili skupaj z ostalimi sosednjimi
občinami.
Pobuda št. 223 - g. Igor Vizjak:
- kako in na kakšen način je v občini urejena pomoč pri posledicah naravnih nesreč, požarov; je
za to, da se občanom pomaga, pod določenimi pogoji,
Odgovor župana:
- imenoval je Komisijo za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah; danes je dobil sodelavec
Petruna nalogo, da preveri, kaj se lahko s tem naredi. Poslana mu je bila prošnja za finančno
pomoč g. Braneta Dularja ter ista prošnja tudi na občinski svet
- župan tega sam ne bo odobril, posvetoval se bo z občinsko komisijo za oceno elementarnih
nesreč; smatra, da je bila gradnja kozolca nestrokovno izvedena in sama sanacija se mu ne zdi
stroškovno tako visoka, da bi bila potrebna intervencija iz proračunske rezerve,
- občinska uprava bo preverila vse zakonske možnosti in skupaj s komisijo pripravila sklep.
G. Lukan: z g. Petrunatom sva bila na seminarju; v gradivu naj preveri, po kakšnem ključu se te škode
lahko pokrivajo ljudem.
Župan: potrebno bo zastavit generalno politiko na tem področju oz. metodologijo reševanja takih
primerov.
Pobuda št.: 224 – g. Igor Vizjak:
- ko je bil ravnatelj na občinskem svetu, je zagotovil, da je v vrtcu dovolj prostora za vse
otroke; sedaj pa je zvedel za primer, da je bil en otrok odslovljen.
Odgovor direktorja :
- jutri bo preveril pri ravnatelju.
K točki 9
Razno
Župan je prisotne obvestil, da je vsako 3. soboto v mesecu sejem na tržnem prostoru pri občini.
Seja je bila zaključena ob
19.35.
ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

