02
Številka: 90001-1/2010-2
Datum: 9.3.2010

ZAPISNIK
25. seje Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 05. marca 2010, 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 6 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Župan je ugotovil, da občinski svet ni sklepčen, zato je odredil pol urni odmor. V skladu z
29. členom poslovnika je župan glede na to, da so se v času odmora pridružili nekateri svetniki
ponovno preveril sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je bilo 8 svetnikov od 13; ob 17.10 se je seji
priključil Jože Kregar, ob 17.45 Jože Filip Lukan in ob 19.00 še Albin Kregar. Prisotnih je bilo 10
svetnikov od 13. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Barbič Janez, Bedenčič Milan, Dušan Dular, Kastelec Mateja, Kregar Albin, Kregar Jože, Lukan
Filip Jože, Plut Lidija, Resman Zlatko, Vizjak Igor
Opravičeno odsotni: Lukan Kulovec Alenka
Odsotni: Plut Franc, Vidmar Brane
Ostali prisotni:
- župan Alojz Knafelj
- Dušan Krštinc – direktor občinske uprave Občine Straža
- Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- g. Borut Likar - predsednik Nadzornega odbora Občine Straža
- g. Drago Rustja – Dolenjski list
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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.
D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 24. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža – prva obravnava
4. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske
javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju občine Straža – prva
obravnava
5. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža
– prva obravnava
6. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Straža – obravnava in sprejem
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vavta vas – prva obravnava
8. Sprememba Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in o plačevanju oskrbnine – obravnava in sprejem
9. Sklep o spremembi lastništva javnega dobra – obravnava in sprejem
10. Kadrovske zadeve
11. Poročilo župana ali direktorja o izvajanju projektov in drugih nalog v občinski upravi – ustmena
informacija
12. Vprašanja in pobude
13. Razno
Župan je predhodno povedal, da nobene točke iz dnevnega reda ne umika in ne predlaga razširitve
dnevnega reda. Predlagal pa je, sprejem 7. točke dnevnega reda po skrajšanem postopku.
RAZPRAVA:
g. Igor Vizjak:
- predlagal je umik 6. točke z dnevnega reda, saj je bil mnenja, da točka ni primerna za obravnavo kar
je utemeljil z obrazložitvijo:
1. pod točko 3, 4 in 5 dnevnega reda se obravnavajo odloki v prvi obravnavi, ki so ena izmed osnov
po 6. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja in novih cen komunalnih storitev in jih ni mogoče obravnavati prej predno
bodo sprejeta izhodišča za oblikovanje cen na občinskem nivoju,
2. občinskemu svetu ni bil predložen akt, ki bi določal subvencioniranje;dokler pa subvencioniranje v
Občini Straža ni urejeno, novih cen komunalnih storitev ni mogoče obravnavati,
3. 1. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb določa, da morajo cene storitev javnih služb oblikovati izvajalci javnih služb, ki izvajajo
storitve, za katere se cene oblikujejo, nosilci z novimi odloki še niso imenovani,
4. izhodišče za oblikovanje cene so tudi naloge izvajalca javne službe, ki izhajajo iz sporazuma o
koriščenju javne infrastrukture, iz gradiva ni bilo razvidno ali je tak dogovor že bil sklenjen
Odgovor župana:
Metodologija cen je bila določena s hierarhijo višjih aktov, sprejet je bil tudi Poslovni načrt JP
Komunale, ki elemente omrežnine in najemnine vsebuje. Sprejemanje odlokov je dolžnost uskladitve
svojih pravnih aktov z nadrejeno zakonodajo. Podlaga za sprejemanje cen je v nadrejenih aktih.
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Župan je dal predlog gospoda Igorja Vizjaka na glasovanje.
Občinski svet je predlog svetnika Igorja Vizjaka
POTRDIL
SKLEP ŠT. 215
Umik 6. točke »Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Straža – obravnava in
sprejem« z dnevnega reda
(8 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 216
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vavta vas se obravnava po skrajšanem postopku.
(8 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 217
D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 24. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža – prva obravnava
4. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske
javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju občine Straža – prva
obravnava
5. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža
– prva obravnava
6. S sklepom umaknjena točka dnevnega reda
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vavta vas – skrajšani postopek
8. Sprememba Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in o plačevanju oskrbnine – obravnava in sprejem
9. Sklep o spremembi lastništva javnega dobra – obravnava in sprejem
10. Kadrovske zadeve
11. Poročilo župana ali direktorja o izvajanju projektov in drugih nalog v občinski upravi – ustmena
informacija
12. Vprašanja in pobude
13. Razno
(8 ZA; 0 PROTI)
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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:
- na zapisnik je podal splošno pripombo, zapisnik mora smiselno povzeti dogajanje na seji,
- pri pobudi št. 223 je izpostavil, da prošnja g. Braneta Dularja ni bila poslana občinskemu svetu, kot
je razbrati iz zapisnika,
- zastavil je tudi vprašanje županu, glede realizacije županove izjave pod pobudo št. 223 kjer je bilo
rečeno, »da bo občinska uprava preverila vse zakonske možnosti in skupaj s komisijo pripravila
sklep«.
Odgovor župana:
Komisija je bila imenovana, postopek glede na višino in upravičenost škode še ni končan.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 218
Zapisnik 24. seje Občinskega sveta Občine Straža
(7 ZA; 1 PROTI)

K točki 3
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža – prva obravnava
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 razpravljati tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Predsednica Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut je pojasnila sklepe, ki jih
je sprejel odbor.
Sklep Odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet soglasno predlaga občinskemu svetu, da sprejme
predloga sklepov:
1. Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža potreben
in primeren za obravnavo ter ga je treba v nadaljevanju dopolniti in sprejeti.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Straža.
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Ob 17.43 se je seji pridružil g. Filip Jože Lukan.
RAZPRAVA:
ga. Mateja Kastelec:
- vzpostavitev katastra bo terjala spremembe finančnih obveznosti iz proračuna,
- v obrazložitvi odloka je zapisano »kot objekt v katerem se rabi pitna voda je mišljen objekt v
katerem je prijavljena oseba s stalnim bivališčem…«, tega v samem odloku ni nikjer zaslediti,
- ali so vodnjaki »šterne« zasebni vodovod,
- kdo plača izgube vodovoda,
- potrebno dopolniti definicijo kdo so prva skupina uporabnikov,
- nerazumljivo oz. nepravilno definirano uporaba vodomerov
g. Igor Vizjak:
- kaj pomeni ta odlok za občino, za proračun in za občane v Občini Straža,
- ali Občina Straža zagotavlja oskrbo s pitno vodo na celotnem območju občine v skladu s tem
odlokom; ta odgovor pričakuje do druge obravnave odloka,
- prioritetnejša investicija je sanacija omrežja in ne novi vodovod,
- Komunala naj do naslednje seje izdela investicijski program sanacij vodovoda,
- koliko bo občino stala izguba pitne vode; potrebno je izdelati projekt sanacije vodovodnega omrežja,
Odgovor župana:
-problematika je poznana, precej sanacij je že odpravljenih, ostale pa odpravljamo v skladu z
razpoložljivimi sredstvi.
g. Dušan Dular:
- kaj pomeni dikcija, da vodovod ne sme biti priključen na objekt, ki nima odvoda,
- izvajanje tega odloka potegne za sabo tudi novo komunalno ureditev,
- nelogično predvidene kazni in izvajanje nadzora v odloku.
Odgovor župana :
- do vseh navedenih pripomb se bo potrebno opredeliti do priprave odloka v drugi obravnavi
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 219
1. Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini
Straža potreben in primeren za obravnavo ter ga je potrebno v nadaljevanju dopolniti
in sprejeti. Dopolnitev je tudi razprava na seji občinskega sveta Občine Straža.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o oskrbi s pitno
vodo v Občini Straža.
(8 ZA; 0 PROTI)
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K točki 4
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske
javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju občine Straža – prva
obravnava
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 razpravljati tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Predsednica odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut je pojasnila sklepe, ki jih je
sprejel odbor.
Sklep Odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet soglasno predlaga občinskemu svetu, da sprejme
predloga sklepov:
1. Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na
območju občine Straža potreben in primeren za obravnavo ter ga je treba v nadaljevanju dopolniti
in sprejeti.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov
komunalnih odpadkov na območju občine Straža.
RAZPRAVA:
g. Filip Jože Lukan:
- vpliv na ceno odvoza odpadkov za občane,
- ali se razmišlja o širitvi ekoloških otokov tako po številu kot po izvoru odpadkov.
Odgovor župana:
- skupaj s Komunalo se intenzivno pripravlja operativni program ravnanja z odpadki, ki bo
opredeljeval tako ekološke otoke in kot tudi zabojnike,
- pogovarjamo se tudi s podjetjem Ekosistemi d.o.o., ki prevzemajo določene frakcije iz našega
območja.
g. Igor Vizjak:
- ali ta odlok res ne bo zahteval dodatnih sredstev iz proračuna,
- kaj se bo spremenilo v naši občini po sprejemu tega odloka, kaj to pomeni za občane,
- za celotno območje občine je potrebno je zagotoviti ločeno zbiranje frakcij,
- Komunala mora izdelati program, na podlagi katerega se bo izračunalo ceno, predlogi cen morajo
biti pripravljeni tako, da so razvidni elementi lastne cene posamezne storitve,
- zakaj v odloku ni določen izvajalec javne službe.
g. Dušan Dular:
- opremljanje ekoloških con je strošek občine in skupaj z izvajalcem se pripravi načrt postavitve
zabojnikov, potrebno je pripravit program iz katerega mora biti razvidno na kakšen način se bo
spodbujalo ločevanje odpadkov,
- potrebno je približati ločevanje odpadkov posameznim stanovanjskim objektom,
- potrebno je izdelati metodologijo cen, ki bo stimulativno vplivala na posameznike, jih osveščati in
spodbujati.
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- v odloku potrebno opredeliti kako ravnati ob zbiranju kosovnih odpadkov na poziv,
- v poglavju »pravice in obveznosti« potrebno popraviti besedilo, saj besedilo govori samo o
obveznostih in nič o pravicah.
Odgovor župana:
- pripravlja se Operativni program ravnanja z odpadki, za katerega pa je pogoj že sprejet odlok
g. Zlatko Resman:
- kako se izvaja preglednost zaposlovanja v JP Komunala in Cerod, ali se obnašajo kot dober gospodar
Odgovor župana:
-Cerod je podjetje v lasti zasavskih, dolenjskih in belokranjskih občin, občina Straža je 3% lastnik
sredstev, ki so bila vložena v podjetje,
- dolžni smo izvesti investicijo Cerod 2, ta projekt naj bi se financiral iz kohezijskega sklada in taks,
- kot družbeniki Ceroda smo dolžni izgraditi tudi javno prometno infrastrukturo v KS Brusnice v MO
Novo mesto.
ga. Mateja Kastelec:
-opozorila je na tekst v 58. členu odloka
Ob 18.45 je sejo zapustila ga. Lidija Plut.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 220
1. Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o izvajanju gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov na območju občine Straža potreben in primeren za
obravnavo ter ga je potrebno v nadaljevanju dopolniti in sprejeti tudi s pripombami na razpravi
na občinski seji občinskega sveta Občine Straža.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o izvajanju
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne
službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju občine Straža.
(7 ZA; 0 PROTI)
K točki 5
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine
Straža - prva obravnava
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 razpravljati tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Član odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Filip Jože Lukan Plut je pojasnil sklepe, ki jih
je sprejel odbor.
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Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet soglasno predlaga občinskemu svetu, da sprejme
predloga sklepov:
1. Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju občine Straža potreben in primeren za obravnavo ter ga je treba v
nadaljevanju dopolniti in sprejeti.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Straža.
RAZPRAVA:
g. Dušan Dular:
- pred sprejemom odloka je potrebno opredeliti, kaj program vsebuje in obrazložiti zakaj bodo cene
višje,
Ob 19.00 se je seji pridružil g. Albin Kregar.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 221
1. Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža potreben in primeren za
obravnavo ter ga je potrebno v nadaljevanju dopolniti in sprejeti.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)

K točki 6
Točka je bila s sklepom občinskega sveta umaknjena iz dnevnega reda.
K. točki 7
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vavta vas – prva obravnava
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno besedo je podal direktor občinske uprave, Dušan Krštinc.
Predhodno je o tej točki na svoji seji razpravljal tudi Odbor za družbene dejavnosti.
Članica Odbora za družbene dejavnosti, ga. Mateja Kastelec je pojasnila sklepe, ki jih je sprejel
odbor.
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Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme Predlog odloka o
spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas.
RAZPRAVE ni bilo.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 222
1. Občinski svet Občine Straža je obravnaval in sprejel predlog Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Straža smatra, da se lahko na 25. seji Občinskega sveta Občine
Straža opravi tudi druga obravnava Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vavta vas v prvi obravnavi.
(9ZA; 0 PROTI)
Župan je odprl razpravo odloka v drugi obravnavi in pozval k razpravi k posameznim členom odloka.
RAZPRAVE ni bilo.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 223
2. Občinski svet Občine Straža je obravnaval in sprejel predlog Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas v drugi obravnavi.
(9 ZA; 0 PROTI)

K točki 8
Sprememba Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in o plačevanju oskrbnine – obravnava in
sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno besedo je podal direktor občinske uprave, Dušan Krštinc.
Predhodno je o tej točki na svoji seji razpravljal tudi Odbor za družbene dejavnosti.
Članica Odbora za družbene dejavnosti, ga. Mateja Kastelec je pojasnila sklepe, ki jih je sprejel odbor.
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Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme Spremembo
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine s predlagano pripombo.
RAZPRAVE ni bilo.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 224
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Predlog o spremembi Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec in o plačevanju oskrbnine.
(9 ZA; 0 PROTI)
Župan je odredil odmor 10 minut. Seja se je nadaljevala ob 19.30. Ponovno je bila s poimenskim
klicanjem ugotovljena sklepčnost; prisotnih je bilo 9 od 13 svetnikov.
K točki 9
Sklep o spremembi lastništva javnega dobra – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno besedo je podal direktor občinske uprave, Dušan Krštinc.
Predhodno je o tej točki na svoji seji razpravljal tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Član Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Filip Jože Lukan je pojasnil sklepe, ki jih je
sprejel odbor.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet soglasno predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o spremembi lastništva javnega dobra.
RAZPRAVE ni bilo.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 225
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o spremembi lastništva javnega dobra.
(9 ZA; 0 PROTI)
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K točki 10
Kadrovske zadeve
Uvodoma je župan povedal, da je tema točke imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, kar je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Zlatko Resman je pojasnil
sklep komisije.
Sklep komisije:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da
na osnovi 2. člena Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine
Straža (Uradni list RS, št.: 62/2009), potrdi predlagane predstavnike v Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Straža. Predlagani predstavniki so :
-

predstavnik občinskega sveta Občine Straža: Filip Jožef Lukan
predstavnik Osnovne šole Vavta vas: Ljudmila Pulko,
predstavnik sveta staršev Osnovne šole Vavta vas: Matej Bukovec,
predstavnik Društva šoferjev in avtomehanikov Straža: Drago Irt,
predstavnik PP Dolenjske Toplice: Edvard Kramar,
predstavnik občanov Občine Straža: Franc Berkopec,
predstavnik občinske uprave Občine Straža: Matjaž Petruna.

RAZPRAVA:
g. Dušan Dular:
- ali obstaja poslovnik o delu sveta
Odgovor župana:
- obstaja Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Straža, ki je
bil objavljen v Uradnem listu št.: 62/09, poslovnik pa sprejema vsak odbor, svet ali komisija
samostojno, vsak za svoje delo.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 226
Občinski svet Občine Straža potrjuje člane v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
1. Člani so:
-

predstavnik občinskega sveta Občine Straža: Filip Jožef Lukan
- predstavnik Osnovne šole Vavta vas: Ljudmila Pulko,
predstavnik sveta staršev Osnovne šole Vavta vas: Matej Bukovec,
predstavnik Društva šoferjev in avtomehanikov Straža: Drago Irt,
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- predstavnik PP Dolenjske Toplice: Edvard Kramar,
- predstavnik občanov Občine Straža: Franc Berkopec,
predstavnik občinske uprave Občine Straža: Matjaž Petruna.

2. Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo za dobo štirih let.
(9 ZA; 0 PROTI)

Ob 19.40 je sejo zapustil Zlatko Resman.
K točki 11
Poročilo župana ali direktorja o izvajanju projektov in drugih nalog v občinski upravi –
ustmena informacija
Župan je občinski svet seznanil z vsemi nalogami in projekti, ki potekajo v občinski upravi. Teh je
čez štirideset. Govoril je o naslednjih projektih:
-

Pokopališče Vavta vas,
Investicijska vzdrževalna dela na cestah (prvi razpis),
Investicijska vzdrževalna dela na cestah (drugi razpis),
Gradnja pločnika in ceste Vavta vas – Jurka vas,
Vodovod in vodohran Nova gora,
Kanalizacija Podgora,
Kanalizacija Potok – Prapreče,
-Kanalizacija Volavče in delna obnova vodovoda,
Obnova pločnika in javne razsvetljave Rumanja vas,
Obnova javne razsvetljave v občini,
Projekt PZI rekonstrukcije ceste cvetličarna – lekarna,
Idejni projekt rekonstrukcije ceste skozi Vavto vas,
Projekt usmerjevalne signalizacije in prometnih znakov,
Izgradnja pločnika Resa – Dolenja Straža,
Izbran izvajalec Grad top d.o.o.
Izgradnja vodovoda v pločniku Resa – Dolenja Straža,
Izgradnja pločnika Straža – Hruševec,
Avtobusna postajališča,
Popravilo oz. pregled mostu v Zalogu,
Operativni program ravnanja z odpadki,
Obnova OŠ Vavta vas,
Energetska obnova OŠ Vavta vas,
Izgradnja kulturnega doma,
Razpis E-dostopne točke,
Mladinski dom Rumanja vas,
OPN Straža,
OPPN GC Zalog,
Most čez Krko,
Ureditveni načrt na obeh straneh mostu,
Projekt PZI pločnik Podgora,
Idejni projekt (OPPN) obvoznica Zalog,
Projekt PZI ureditev centra Straže,
Projekt PZI ureditev križišča Volavče (NM-Straža-Vrh-Loke),
Idejni projekt »Dularjev« travnik v Straži,
Zdravstveni dom,
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Študija prometne ureditve v Straži,
Varnostni program,
Izdelava programa športa in kulture,
Šolski prevozi,
Upravljanja s pokopališči,
Upravljanje z premoženjem,
Razpisi in
Ostala dela.

K točki 12
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
g. Milan Bedenčič
ga. Mateja Kastelec
g. Albin Kregar
g. Igor Vizjak
g. Dušan Dular
g. Filip Jože Lukan
g. Janez Barbič
Pobuda št. 225 - g. Milan Bedenčič:
-zastavil je vprašanje glede predvidene lokacije za Dom starejših občanov, ena od lokacij je tudi
opuščeni silos v Jurki vasi, ki je na javni dražbi, koliko je ta lokacija zanimiva za občino
Odgovor župana :
- v prostorskem načrtu sta predvideni dve lokaciji, razmišlja se tudi o nakupu stavbe v Jurki vasi,
poudaril pa je, da je smotrno z nakupom počakati drugo dražbo, saj je sedaj cena še precej visoka,
predlaga, da se naredi analiza smotrnosti nakupa in se o tem eventuelno odloča na korenspondenčni
seji.
Pobuda št. 226 - ga. Mateja Kastelec:
- opozorila je na problematiko odvajanja meteornih voda v odtočnem kanalu pod Dolenjo Stražo.
Odgovor župana:
- omenjena problematika je občinski upravi znana, potrebno je zagotoviti celovito čiščenje kanala, pri
pripravi rebalansa oz. naslednjega proračuna se tudi za to področje predvidijo določena sredstva
Pobuda št. 227 - g. Albin Kregar
- v predvideno vse splošno čistilno akcijo potrebno pozvati in vključiti vsa društva in posameznike
Odgovor župana:
- k čistilni akciji bomo pristopili načrtno, pozvali in vključili bomo tudi vsa društva v občini, želja je,
da pri tem sodelujejo tudi podjetja in obrtniki, kot tudi osnovna šola
Pobuda št. 228 - g. Albin Kregar
- potrebno je pripraviti odlok o določitvi športnih objektov občinskega pomena ter pravilnik o
upravljanju športnih objektov in športnih površin v občini - pisna pobuda v imenu RIOSA, ki je
priloga originalu zapisnika
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Odgovor župana:
- v občinski upravi smo imeli inšpekcijo, ki je pregledala dokumentacijo glede razpisov na področju
športa, bistvenih pripomb niso imeli, so pa podali določena priporočila, na podlagi priporočil bomo
pripravili pravilnike, ki bodo obdelovali športno področje.
Pobuda št.: 229 - g. Igor Vizjak:
-na naslednji seji občinskega sveta naj se kot samostojna točka uvrsti Poročilo o ugotovljenih
nepravilnostih pri poslovanju vrtca Krkine lučke v letu 2009/2010 in ukrepih za odpravo ugotovljenih
nepravilnostih – pisna pobuda, ki je priloga originalu zapisnika
Odgovor župana:
- točka bo uvrščen na dnevni red naslednje seje občinskega sveta
Vprašanje št.: 230 – g. Igor Vizjak:
- kdaj bo g. Klobučar Janez prejel odgovor na ugovor na odločbo o poravnavi za vračanje sredstev
vloženih v javno telekomunikacijsko omrežje
Odgovor župana:
- zadeva se bo preverila, župan bo g. Igor Vizjaku odgovor podal telefonsko v ponedeljek
Vprašanje št.: 231 - g. Dušan Dular:
- ali je možno dobiti okvirne roke glede gradnje pločnika v Jurki vasi
Odgovor župana:
-izvaja se tretja etapa rekonstrukcije ceste Jurka vas – Vavta vas, izgradil se bo nov vodovod, pločnik,
javna razsvetljava, meteorna kanalizacija in cestišče. Z državo se usklajuje možnost širitve pločnika za
mešan promet.
Pobuda št.. 232 - g. Dušan Dular:
- predlagal je, da se datumsko opredelijo vse potrebne aktivnosti za pripravo strategije občine ter
občinskega prostorskega načrta,
-

Odgovor župana:
pripravil se bo terminski plan aktivnosti
Vprašanje št.: 233- g. Filip Jože Lukan
- kaj se dogaja z odkupi zemljišč, kjer kategorizirane ceste in javne poti potekajo po privatnih
zemljiščih, ker je tako neurejeno stanje tudi nezakonito
Odgovor župana:
-za sanacijo celotnega teritorija občine, proračun občine ne prenese. Ta problematika žuli vse občine
in pričakujemo odločitev vlade ali parlamenta, da se ta zemljišča, ki so že dolgo v javni uporabi dobi
brezplačno.
Vprašanje št.: 234 – g. Filip Jože Lukan
-pri seznanitvi s projekti občinske uprave ni bilo omenjeno kaj se dogaja s trgovino v Straži, križiščem
pri avtobusni postaji, kulturnim domom, opekarno Zalog, občinskim prostorskim načrtom
Odgovor župana:
-podjetje Acer pripravlja ureditev občinskega središča s tretjo varianto (krožišče + avtobusna postaja),
ko bo predlog pripravljen, bo predstavljen tudi na občinskem svetu
-občinski prostorski načrt sledi zastavljenim rokom, v aprilu je predvidena javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka, po terminskem planu naj bil ga sprejeli do konca poletja,
-glede prostorov bivše Opekarne oz. zdajšnji Ekositemi d.o.o. potekajo intenzivni pogovori glede
umestitve njihove dejavnosti v občinski podrobni prostorski načrt
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Pobuda št.: 235 – g. Janez Barbič
- poiskati možnost cenejšega pluženja v občini
Odgovor župana:
- trenutno ima občina Straža organizirano javno službo vzdrževanje občinskih cest preko podjetja CGP
in preko pogodbe, ki je bila sklenjena še v MO Novo mesto, pogodba je bila z aneksi podaljšana po
cenah izpred petih let,
- po izteku pogodbe se bo izvedel razpis, za izvajalca za vzdrževanje občinskih cest.
K točki 13
Razno
Pod to točko je g. Igor Vizjak opozoril, da je potrebno ažurirati podatke na spletni strani občine glede
njegove strankarske pripadnosti.

Seja je bila zaključena ob 21.05.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

