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Številka: 90001-1/2014-2
Datum: 07. 03. 2014
ZAPISNIK

25. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 23. januarja 2014, ob
17. uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
25. 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:
Dular Dušan, Kregar Albin, Kregar Jože, Kužnik Radoš, Likar Borut, Medic Marija Maja, Mihelič
Marija, Plut Lidija, Tomc Jana in Vidic Pavel
Opravičeno odsotni: Ivan Kopina, Andrej Petkovič, Matjaž Derganc
Ostali prisotni:
- g. Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
- ga. Rozina Kum – predsednica NO
- ga. Tea Urbančič Kavšček – članica občinske uprave
- g. Matjaž Petruna – član občinske uprave
- ga. Polonca Špelko Krštinc- članica občinske uprave
- ga. Andreja Kren – članica občinske uprave
- g. Blaž Malenšek, direktor podjetja ESPRI d.o.o.
- predstavniki Komunale Novo mesto, d.o.o.
- ga. Mojca Žnidaršič – predstavnica Dolenjskega lista
- predstavniki Vašega kanala
- občani
PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1.
2.
3.

Določitev dnevnega reda
Zapisnik 23. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
Zapisnik 24. redne seje občinskega sveta – pregled in sprejem
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema
sejama – seznanitev
Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2014 – skrajšani postopek in sprejem
Načrt ravnanja s nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2014 – obravnava in
sprejem
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža za leto 2014 - obravnava in sprejem
Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Straža – druga obravnava in sprejem
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene
živali na območju Občine Straža– druga obravnava in sprejem
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo
Osnovne šole Vavta vas s telovadnico – druga obravnava in sprejem
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža – prva obravnava in sprejem v prvi
obravnavi
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem - obravnava
in sprejem
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža– prva obravnava in sprejem v prvi
obravnavi
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Straža – prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža – prva obravnava in
sprejem v prvi obravnavi
Poslovni plan Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2014 – obravnava in
sprejem
Obvezna razlaga 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda
Osnovna šila Vavta vas (Uradni list RS, št. 4/08, 63/08, 26/10, 79/10, 97/11 in 40/12) –
obravnava in sprejem po skrajšanem postopku
Sklep o cenah odkupa zemljišč, po katerih potekajo javne ceste – obravnava in sprejem
Letni program športa za leto 2014 v Občini Straža – obravnava in sprejem
Letni program kulture v Občini Straža za leto 2014– obravnava in sprejem
Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2014 – obravnava in sprejem
Poročilo o nadzoru zaključnega računa za leto 2012 - obravnava
Pobude in vprašanja

K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 25. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
Župan je uvodoma umaknil 17. točko dnevnega reda Obvezna razlaga 15. člena Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šila Vavta vas (Uradni list RS, št. 4/08, 63/08,
26/10, 79/10, 97/11 in 40/12).
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RAZPRAVA:
Proceduralno g. Borut Likar: pričakoval je, da bo na seji predložen tudi zapisnik Komisije za statut in
poslovnik ter da bodo z vabilom prispeli tudi odgovori na pisne pobude, ki jih pričakuje že pol leta.
Ga. Tea Urbančič Kavšček je pojasnila, da je bil zapisnik Komisiji posredovan pred sejo, ob 16.30 uri.
Župan in Direktor občinske uprave sta pojasnila, da so odgovori na vprašanja in pobude svetnikov
dostopni na portalu, bo pa v čim krajšem času posredovan tudi pisni odgovor.
Župan je dal nato na glasovanje spremenjeni dnevni red, s tem da se umakne točka 17. dnevnega reda.
SPREMENJENI DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Določitev dnevnega reda
Zapisnik 23. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
Zapisnik 24. redne seje občinskega sveta – pregled in sprejem
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema
sejama – seznanitev
Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2014 – skrajšani postopek in sprejem
Načrt ravnanja s nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2014 – obravnava in
sprejem
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža za leto 2014 - obravnava in sprejem
Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Straža – druga obravnava in sprejem
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene
živali na območju Občine Straža– druga obravnava in sprejem
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo
Osnovne šole Vavta vas s telovadnico – druga obravnava in sprejem
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža – prva obravnava in sprejem v prvi
obravnavi
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem - obravnava
in sprejem
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža– prva obravnava in sprejem v prvi
obravnavi
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Straža – prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža – prva obravnava in
sprejem v prvi obravnavi
Poslovni plan Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2014 – obravnava in
sprejem
Sklep o cenah odkupa zemljišč, po katerih potekajo javne ceste – obravnava in sprejem
Letni program športa za leto 2014 v Občini Straža – obravnava in sprejem
Letni program kulture v Občini Straža za leto 2014– obravnava in sprejem
Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2014 – obravnava in sprejem
Poročilo o nadzoru zaključnega računa za leto 2012 - obravnava
Pobude in vprašanja
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Občinski svet je na predlog Župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 275
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red.
(9 ZA : 1 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 23. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 23. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA: ni bilo razprave.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 276
Zapisnik 23. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(10 ZA : 0 PROTI)
K točki 3
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: ni bilo razprave.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 277
Zapisnik 24. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(10 ZA : 0 PROTI)
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K točki 4
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.
K točki 5
Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2014 – skrajšani postopek in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal župan.
V nadaljevanju so sledila poročila delovnih teles občinskega sveta:
Omenjeno točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je predsednica komisije,
ga. Marija Maja Medic, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Rebalans
proračuna Občine Straža za leto 2014.
Omenjeno točko je obravnaval Odbor za okolje prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica komisije, ga. Lidija Plut, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža
da sprejme Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2014.
Omenjeno točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. V nadaljevanju je
predsednica komisije, ga. Marija Mihelič, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o Rebalansu
proračuna Občine Straža za leto 2014 in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga
sprejme.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali: g. Borut Likar, g. Radoš Kužnik, g. Dušan Dular.
RAZPRAVA o predlogu sklepa: ni bilo razprave.
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Borut Likar – glasoval bo PROTI, iz razloga ker se občina zadolžuje zato, da bo čez reko Krko
naredila peš most; to zanj ne more biti razlog, da se zadolžujemo v tem času, v katerem smo; občina bi
se morala zadolžiti za namene pridobivanja novih delovnih mest in bi lahko s projektom, ki ga lahko
tudi investicijsko močno podpre, poskušala ustvariti nova delovna mesta v občini.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 278
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2014.
(6 ZA : 1 PROTI)
K točki 6
Načrt ravnanja s nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2014 – obravnava in sprejem
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 obravnaval Odbor za okolje prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica komisije, ga. Lidija Plut, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine
Straža, da sprejme predlagani načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za
leto 2014.
RAZPRAVA: ni bilo razprave.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 279
Občinski svet Občine Straža sprejme Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Straža za leto 2014.
(8 ZA : 1 PROTI)
K točki 7
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža za leto 2014 - obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala ga. Tea Urbančič Kavšček.
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Omenjeno točko je obravnaval Odbor za okolje prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica komisije, ga. Lidija Plut, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine
Straža, da sprejme predlagani načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža za leto
2014.
RAZPRAVA: ni bilo razprave.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 280
Občinski svet Občine Straža sprejme Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža
za leto 2014.
(9 ZA : 1 PROTI)
K točki 8
Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in Odloka o podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Straža – druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal g. Blaž Malenšek, direktor podjetja ESPRI.
Omenjeno točko je obravnaval Odbor za okolje prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica komisije, ga. Lidija Plut, predstavila sklep odbora.
Sklep: 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.
RAZPRAVA K POSAMEZNIM ČLENOM ODLOKA:
ga. Lidija Plut – razprava k 10. členu odloka
Ga. Lidija Plut je vložila Amandma k predlogu odloka in programu, ki ga je pripravila svetniška
skupina Lista krajanov občine Straža ter Ivan Kopina:
»AMANDMA k predlogu odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Straža in predlogu Programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč –
druga obravnava
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1. V 2. odstavku 10. člena (namembnost objekta in faktor dejavnosti) odloka o podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Straža, v preglednici 1 (Določitev faktorjev
dejavnosti glede na vrsto objekta) naj se pri Oznakah v klasifikaciji objektov CC-SI 111
Enostanovanjske stavbe, 112 Večstanovanjske stavbe in 113 Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine, določi faktor dejavnosti za navedene objekte Kdejavnosti 0,7.
2. V Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na j se v poglavju PODLAGE ZA
ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA, v podpoglavju 3.3 Faktor dejavnosti (K dejavnosti)
v tabeli pri Oznakah v klasifikaciji objektov CC-SI 111 Enostanovanjske stavbe, 112
Večstanovanjske stavbe (1121 dvostanovanjske stavbe, 1122 tri in večstanovanjske stavbe in 113
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine), določi faktor dejavnosti za navedene objekte
Kdejavnosti 0,7.«
RAZPRAVA O AMANDMAJU:
V razpravi so sodelovali: ga Lidija Plut, g. Alojz Knafelj, g. Dušan Dular, g. Dušan Krštinc.
Proceduralno - g. Jože Kregar: prosil je, če lahko svetniki dobijo kopijo amandmaja in nekaj časa, da
ga prebere tudi njihova svetniška skupina in se do njega opredeli.
Župan je ob 18:20 odredil petnajstminutni odmor.
Seja se je nadaljevala ob 18.35. Župan je ugotovil, da so prisotni vsi svetniki, ki so sejo začeli.
NADALJEVANJE RAZPRAVE O AMANDMAJU:
Sodelovali so: g. Aljoz Knafelj, g. Dušan Krštinc, g. Borut Likar, g. Albin Kregar.
Župan je dal nato na glasovanje amandma svetniške skupine LKOS in Ivana Kopine.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 281
AMANDMA
k predlogu odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Straža in predlogu Programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč – druga obravnava
V 2. odstavku 10. člena (namembnost objekta in faktor dejavnosti) odloka o podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Straža, v preglednici 1 (Določitev faktorjev
dejavnosti glede na vrsto objekta) naj se pri Oznakah v klasifikaciji objektov CC-SI 111
Enostanovanjske stavbe, 112 Večstanovanjske stavbe in 113 Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine, določi faktor dejavnosti za navedene objekte Kdejavnosti 0,7.
2. V Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč naj se v poglavju PODLAGE ZA
ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA, v podpoglavju 3.3 Faktor dejavnosti (K dejavnosti)
v tabeli pri Oznakah v klasifikaciji objektov CC-SI 111 Enostanovanjske stavbe, 112
Večstanovanjske stavbe (1121 dvostanovanjske stavbe, 1122 tri in večstanovanjske stavbe in 113
1.
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Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine), določi faktor dejavnosti za navedene objekte
Kdejavnosti 0,7.«
(4 ZA : 3 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 282
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Straža v drugi obravnavi skupaj s sprejetim amandmajem.
(4 ZA : 0 PROTI)
K točki 9
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene
živali na območju Občine Straža– druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal župan.
RAZPRAVA K POSAMEZNIM ČLENOM ODLOKA: ni bilo razprave.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 283
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Straža.
(10 ZA : 0 PROTI)
K točki 10
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo
Osnovne šole Vavta vas s telovadnico – druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal župan.
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RAZPRAVA O POSAMEZNIH ČLENIH ODLOKA: ni bilo razprave.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 284
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Osnovne šola
Vavta vas.
(10 ZA : 0 PROTI)
K točki 11
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini 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 obravnaval Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. V nadaljevanju je
predsednica komisije, ga. Marija Mihelič, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval odlok o ustanovitvi
režijskega obrata v Občini Straža in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga sprejme v
prvi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali: g. Borut Likar, g. Radoš Kužnik, g. Dušan Dular.
Ga. Marija Mihelič je replicirala g. Borutu Likarju.
Proceduralno g. Borut Likar – župana je opomnil, da pusti g. Kužniku do besede med njegovo
razpravo.
Župan je odgovoril g. Likarju, da je g. Radošu Kužniku le odgovoril na vprašanje.
G. Jože Kregar je repliciral g. Radošu Kužniku.
G. Radoš Kužnik je repliciral g. Jožetu Kregarju.
G. Dušan Dular je repliciral g. Dušanu Krštincu.
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OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Borut Likar – za režijski obrat v obsegu kot je deloval sedaj, je bil že prej, saj je glasoval tudi za
proračun, ki je vseboval te naloge; čim je zasledil, da se naloge širijo in je zadeva premalo
obrazložena, pa čeprav ga v povečanem obsegu podpira, se ne more strinjati z predlogom in
razširitvijo; zato bo glasoval PROTI.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 285
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža v
prvi obravnavi.
(6 ZA : 1 PROTI)
K točki 12
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem - obravnava in
sprejem
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 obravnaval Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. V nadaljevanju je
predsednica komisije, ga. Marija Mihelič, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval Pravilnik o oddajanju
poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem in predlaga Občinskemu svetu
Občine Straža, da ga sprejme.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 286
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v
Zdravstvenem domu Straža v najem.
(10 ZA : 0 PROTI)

Zapisnik 25. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2014

12

K točki 13
Odlok o oskrbi s pitno vodo 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 predstavnik Komunale novo mesto, d.o.o., g. Istok Zorko.
Omenjeno točko je obravnaval Odbor za okolje prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica komisije, ga. Lidija Plut, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine
Straža, da sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža v prvi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali: g. Borut Likar, g Dušan Dular, ga. Marija Mihelič, g. Radoš Kužnik, g.
Albin Kregar.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 287
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža v
prvi obravnavi.
(9 ZA : 0 PROTI)
K točki 14
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 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 predstavnik Komunale novo mesto, d.o.o., g. Igor Ilar.
Omenjeno točko je obravnaval Odbor za okolje prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica komisije, ga. Lidija Plut, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine
Straža, da sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Straža v prvi obravnavi s predlogom, da se določi način subvencioniranja
priključevanja objektov, ki se priključujejo preko internega črpališča.
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RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala: g. Borut Likar, g. Radoš Kužnik.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 288
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Straža v prvi obravnavi.
(9 ZA : 0 PROTI)
K točki 15
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki 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 predstavnik Komunale novo mesto, d.o.o., g. Simon Štukelj.
Omenjeno točko je obravnaval Odbor za okolje prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica komisije, ga. Lidija Plut, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine
Straža, da sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža v prvi
obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 289
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Straža v prvi obravnavi.
(9 ZA : 0 PROTI)
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K točki 16
Poslovni plan Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2014 – obravnava in
sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala predstavnica Komunale Novo mesto, d.o.o., ga. Darinka
Redling.
Omenjeno točko je obravnaval Odbor za okolje prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica komisije, ga. Lidija Plut, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine
Straža, da sprejme Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2014.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali: g. Borut Likar, g. Radoš Kužnik, ga. Marija Mihelič.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 290
Občinski svet Občine Straža sprejme Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za
leto 2014.
(7 ZA : 0 PROTI)
K točki 18
Sklep o cenah odkupa zemljišč, po katerih potekajo javne ceste – obravnava in sprejem
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 obravnaval Odbor za okolje prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica komisije, ga. Lidija Plut, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine
Straža, da sprejme Sklep o cenah odkupa zemljišč, po katerih potekajo javne ceste.
Odbor predlaganega sklepa ni sprejel.
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RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali: ga. Lidija Plut, ga. Marija Mihelič, g. Borut Likar, g. Jože Kregar, g. Dušan
Dular, g. Radoš Kužnik.
Proceduralno g. Borut Likar: opozoril je na omejitev časa trajanja seje.
Župan je odgovoril, da čas še ni prekoračen, ker smo imeli vmes odmor.
Župan je predlagal v sprejem naslednji predlog sklepa:
»Točka se uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta.«
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 291
Točka se uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta.
(10 ZA : 0 PROTI)
K točki 19
Letni program športa za leto 2014 v Občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala ga. Andreja Kren.
Omenjeno točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je predsednica komisije,
ga. Marija Maja Medic, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni program
športa za leto 2014 v Občini Straža.
RAZPRAVA: ni bilo razprave.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 292
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program športa za leto 2014 v Občini Straža.
(10 ZA : 0 PROTI)
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K točki 20
Letni program kulture v Občini Straža za leto 2014 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala ga. Andreja Kren.
Omenjeno točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je predsednica komisije,
ga. Marija Maja Medic, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni program
kulture v Občini Straža za leto 2014.
RAZPRAVA: ni bilo razprave.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 293
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program kulture v Občini Straža za leto 2014.
(10 ZA : 0 PROTI)
K točki 21
Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2014 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala ga. Andreja Kren.
Omenjeno točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je predsednica komisije,
ga. Marija Maja Medic, predstavila sklep odbora.
Sklep: Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni program
socialnega varstva v Občini Straža za leto 2014.
RAZPRAVA: ni bilo razprave.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 294
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto
2014.
(10 ZA : 0 PROTI)
K točki 22
Poročilo o nadzoru zaključnega računa za leto 2012 - obravnava
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.
RAZPRAVA NA PREDLOG SKLEPA: ni bilo razprave.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 295
Občinski svet Občine Straža je obravnaval Poročilo o opravljenem nadzoru
Zaključnega računa Proračuna Občine Straža za leto 2012.
(9 ZA : 0 PROTI)
Župan je prisotne vprašal, če se strinjajo z nadaljevanjem seje, glede na to, da je prekoračena za 10
minut.
Nadaljevanju ni nasprotoval nihče od občinskih svetnikov.
K točki 23
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
- ga. Lidija Plut
- g. Radoš Kužnik

Zapisnik 25. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2014

18

- g. Borut Likar
- g. Albin Kregar
- ga. Marija Mihelič
1.

POBUDA ŠT. 238 – ga- LIDIJA PLUT

Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet ima novega člana, ki se že drugič ni udeležil seje;
naj se ga vpraša, če misli resno.
2.

POBUDA ŠT. 239 – g. RADOŠ KUŽNIK

Kraj mora dobiti svojo podobo – označbe naselij in prostori za odlaganje smeti, nujno potrebno
je sistematično urediti zadevo, postavka v višini 10.000 EUR je premalo.
Župan: ekološki otok se ureja na Resih, uredili ga bomo v centru Straže, ko se bo le ta urejal. Glede
označevanja pa smo res malo neekspeditivni, table bomo urejali skupaj s projektom izgradnje pločnika
v Hruševcu.
3.

VPRAŠANJE ŠT. 240 – g. RADOŠ KUŽNIK

Kako se bo urejala zadeva glede govejakov?
4.

VPRAŠANJE ŠT. 241 – g. RADOŠ KUŽNIK

Odbor za gospodarstvo bi vprašal glede obravnavanja poslovnih načrtov.
5. POBUDA ŠT. 242 – g. BORUT LIKAR
Poslovna načrta: opozoril bi, da so odbori delovna telesa občinskega sveta; v bodoče bi se
izogibal takemu načinu posredovanja gradiva.
6.

VPRAŠANJE ŠT. 243 – g. BORUT LIKAR

Kako je s projektom oskrbe starejših občanov, kdaj ga bo mogoče videti?
Župan: za program smo imeli ponudbe, ki so bile previsoke, zaradi česar ga nismo dali delati. Trendi v
oskrbi starejših se bistveno spreminjajo, zato bi bilo dobro v programu obdelati različne stvari. Upa, da
bomo letos to izpeljali.
Replika g. Borut Likar: na župana se bo obrnil glede vpogleda v dokumentacijo v zvezi s tem.
7.

POBUDA ŠT. 244– g. BORUT LIKAR

Iz proračuna je razvidno, da se v javnem zavodu OŠ Vavta vas pojavljajo velike investicije,
ustanavlja se tudi proračunski sklad, zato daje pobudo nadzornemu odboru, da pri naslednjem
nadzoru pregleda tudi poslovanje osnovne šole.
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POBUDA ŠT. 245 – g. BORUT LIKAR

Glede na dogajanje v ovinku relacija Straža – Dolenja Straža: v zadnjih 14 dneh so bile dve
nesreče, ali se je kaj sestala komisija za varnost v prometu; lahko bi se namestile kakšne ograje
za ostri ovinek, radar očitno še nima dovolj velikega učinka; komisija bi se lahko opredelila
glede tega oz. možnosti izboljšanja.
Župan: ovinek ima neke hibe, lansko leto ga nismo uspeli asfaltirati, imamo izbranega izvajalca, ki bo
to naredil v čim krajšem času, možna pa je tudi uporaba nove tehnologije, ki se še preverja. To bo
narejeno v roku 1 meseca po začetku delovanja asfaltne baze, če bo vse v redu z javnim naročilom.
9.

VPRAŠANJE ŠT. 246 – g. ALBIN KREGAR

Kakšno je stanje na neoviranem prehodu ob obrežju reke Krke?
Župan: tudi sam sem si pot ogledal, pristojno službo smo vprašali, ali je s tem v zvezi kaj ukrepala in
so odgovorili, da o tem ne vodijo evidence.
Direktor: VGP ima nadzor nad vodami, posredovali smo jim dopis za vsa opozorila oz. prijave
lastnikom priobalnih zemljišč zaradi nedovoljenih posegov v priobalni pas in so odgovorili, da
tovrstne evidence ne vodijo; dogovarjamo se za sestanek na ARSO, skupaj s predstavnikom VGP.
10. POBUDA ŠT. 247 - ga. MARIJA MIHELIČ
Predstavila je poslovna načrta, ki ju je obravnaval odbor za gospodarstvo.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

ZAPISALA:
Tea Urbančič Kavšček l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

