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Številka: 90001-4/2014-2
Datum: 06.04. 2014
ZAPISNIK
26. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 27. marca 2014, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
26. 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 11 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 Albin, Kregar Jože, Kopina Ivan, Kužnik Radoš, Medic Marija
Maja, Mihelič Marija,Petkovič Andrej, Plut Lidija, Vidic Pavle
Opravičeno odsotni: Borut Likar in Tomc Jana
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- g. Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
- ga. Rozina Kum – predsednica Nadzornega odbora
- ga. Karmen Turk – članica občinske uprave Občine Straža
- ga. Tea Urbančič Kavšček – članica občinske uprave
- g. Matjaž Petruna – član občinske uprave
- ga. Marta Berkopec – članica občinske uprave
- ga. Andreja Kren – članica občinske uprave
- ga. Polonca Špelko Krštinc – članica občinske uprave
- g. Ladislav Jaki, g. Istok Zorko, g. Igor Ilar, g. Simon Štukelj - Komunala Nm
- ga. Mojca Petkovič – ravnateljica OŠ Vavta vas
- ga. Emilija Lukšič – DSO NM
- ga. Mojca Žnidaršič – predstavnica Dolenjskega lista
- g. Rok Nose – predstavnik medijev
- občani
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 25. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Zaključni račun Proračuna Občine Straža za leto 2013 – obravnava in sprejem
5. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2013 –
obravnava in sprejem
6. Načrt ravnanja s nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2014 – obravnava in sprejem
7. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža – druga obravnava in sprejem
8. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža– druga obravnava in sprejem
9. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža –
druga obravnava in sprejem
10. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža – druga obravnava in sprejem
11. Potrditev elaboratov in cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja –
obravnava in sprejem
12. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini Straža – obravnava in sprejem
13. Sklep o izdaji soglasja k spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto - obravnava in sprejem
14. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Straža –
obravnava in sprejem
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vavta vas – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
16. Program razvoja gospodarstva v GC Zalog - obravnava in sprejem
17. Sklep o cenah odkupa zemljišč, po katerih potekajo javne ceste – obravnava in sprejem
18. Letno poročilo Osnovne šole Vavta vas za leto 2013, letni delovni načrt in razvoj zavoda v letu
2014 - obravnava
19. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža –
obravnava in sprejem
20. Obvezna razlaga 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda
Osnovna šola 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
21. Kadrovske zadeve
22. 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. Župan je uvodoma občinski svet seznanil, da iz dnevnega reda umika
17. točko – »Sklep o cenah odkupa zemljišč, po katerih potekajo javne ceste – obravnava in sprejem«.
Prav tako je predlagal obravnavo po skrajšanem postopku in sicer 15. točko »Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas«
in 20. točko »Obvezna razlaga 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vavta vas (Uradni list RS, št. 4/08, 63/08, 26/10, 79/10, 97/11 in 40/12)«
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RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Radoš Kužnik
Župan je dal v glasovanje tako spremenjeni dnevni red.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 296
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red
(11 ZA; 0 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 25. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 25. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 297
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 25. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(11 ZA; 0 PROTI)
K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.
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K točki 4
Zaključni račun Proračuna 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 sta podala župan in direktor občinske uprave.
Omenjeno točko so na svojih sejah obravnavali tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet,
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem in Odbor za družbene dejavnosti.. V nadaljevanju so
predsednice odborov poročale o sklepih odborov.
Odbor 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
zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2013.

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ga. Marija Mihelič:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se je seznanil z Zaključnim računom Proračuna Občine
Straža za leto 2013 in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga sprejme v predloženi obliki.

Odbor za družbene dejavnosti, ga. Marija Maja Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun Proračuna
Občine Straža za leto 2014, ki je bil s strani odbora soglasno potrjen.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Andrej Petkovič in g. Dušan Dular
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 298
Občinski svet Občine Straža sprejme Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2013.
( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 5
Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2013 –
obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
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Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednica odbora, ga. Lidija Plut poročala o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep odbora:
Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet se je seznanil s poročilom o realizaciji načrta ravnanja
s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2013.

RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Andrej Petkovič
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 299
Občinski svet Občine Straža se je seznanil in je obravnaval Poročilo o realizaciji načrtov
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2013.
( 11 ZA; 0 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 na svoji seji obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednica odbora, ga. Lidija Plut poročala o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep odbora:
Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2014.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Radoš Kužnik
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 300
Občinski svet Občine Straža sprejme Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Straža za leto 2014.
( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 7
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža – druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Župan je uvodoma povedal, da v času javne razprave in pred sejo ni bilo nobenega predloga za
spremembe nobenega odloka.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. V
nadaljevanju je predsednica odbora, ga. Marija Mihelič poročala o sklepih odbora.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ga. Marija Mihelič:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se je seznanil in pregledal Dopolnjen predlog Odloka o
ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga
sprejme v predloženi obliki.
RAZPRAVA K POSAMEZNIM ČLENOM ODLOKA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Obrazložitev glasu:
g. Radoš Kužnik – glasoval PROTI – točka je bila že dvakrat na seji, sam ne vidi da bi bil kakšen
drugačen program oz. plan
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 301
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža.
( 7 ZA; 2 PROTI )
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K točki 8
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža– druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Župan je uvodoma povedal, da v času javne razprave in pred sejo ni bilo nobenega predloga za
spremembe nobenega odloka.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednica odbora, ga. Lidija Plut poročala o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep odbora:
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 drugi obravnavi.
RAZPRAVA K POSAMEZNIM ČLENOM ODLOKA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 302
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža v
drugi obravnavi.

( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 9
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Straža – druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Župan je uvodoma povedal, da v času javne razprave in pred sejo ni bilo nobenega predloga za
spremembe nobenega odloka.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednica odbora, ga. Lidija Plut poročala o sklepih odbora.
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Odbor 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
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža v
drugi obravnavi.
RAZPRAVA K POSAMEZNIM ČLENOM ODLOKA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 303
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Straža v drugi obravnavi.
( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 10
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža – druga obravnava in
sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Župan je uvodoma povedal, da v času javne razprave in pred sejo ni bilo nobenega predloga za
spremembe nobenega odloka.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednica odbora, ga. Lidija Plut poročala o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:

Sklep odbora:
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 drugi obravnavi.
RAZPRAVA K POSAMEZNIM ČLENOM ODLOKA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 304
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Straža v drugi obravnavi.
( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 11
Potrditev elaboratov in cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja –
obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal g. Ladislav Jaki, predstavnik Komunale Novo mesto.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednica odbora, ga. Lidija Plut poročala o sklepih odbora.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Sklep o potrditvi elaboratov in cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja in subvencij cen v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Albin Kregar, g. Radoš Kužnik, g. Ivan Kopina in g. Andrej Petkovič
Župan je dal predlog g. Albina Kregarja iz njegove razprave v razpravo občinskemu svetu.
RAZPRAVA na predlog g. Albina Kregarja
V razpravi so sodelovali:
g. Radoš Kužnik, g. Ivan Kopina, g. Andrej Petkovič
proceduralno - g. Andrej Petkovič – kako se bo glasovalo ali po členih ali v paketu
proceduralno - župan - odredi se odmor, v tem času naj občinska uprava na podlagi predloga g.
Albina Kregarja pripravi nov predlog cen
proceduralno – g. Andrej Petkovič – predlogi sklepov lahko imajo finančne posledice za proračun
Župan je predlagal, da se glasuje o posameznem členu predloga:
Vodooskrba
Predlog g. Albina Kregarja – za omrežnino cena ostane stara cena 8,2461
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 305
Občinski svet Občine Straža sprejme, da omrežnina za vodooskrbo za gospodinjstvo ostane
8,2461 EUR, ostale cene se preračunajo glede na premere vodomerov, za ostale uporabnike pa
ostajajo cene iz predloga JP Komunala.
( 10 ZA; 1 PROTI )

Odvajanje in padavinske vode
Predlog g. Albina Kregarja– kanalščina ostane na dosedanji ceni 0,1814 in se subvencionira do 0,2497
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 306
Občinski svet Občine Straža sprejme, da cene za kanalščino ostanejo 0,1814 EUR in se
subvencionirajo do 0,2497 EUR, omrežnina pa se zniža iz 9,1268 EUR na 8,2568 EUR s tem, da
se cene preračunajo za ostale dimenzije vodomerov in se uporabljajo za nepridobitno dejavnost
in gospodinjstva. Za pridobitno dejavnost cene ostanejo take kot so predlagane lastne cene v
predlogu JP Komunala.
( 10 ZA; 1 PROTI )
Čiščenje odpadnih voda
g. Albin Kregarj je odstopil od spremembe predloga JP Komunala
Zbiranje in odvoz odpadkov
Predlog g. Albina Kregarja – cena ostane enaka iz leta 2013 6,1928 EUR
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 307
Občinski svet Občine Straža sprejme, da cena zbiranje in odvoz odpadkov za gospodinjstva
ostane 6,1928 EUR .
( 10 ZA; 1 PROTI )
RAZPRAVA na ostale točke sklepa:
V razpravi je sodeloval:
Direktor občinske uprave
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Obrazložitev glasu:
g. Andrej Petkovič – glasoval PROTI - elaborati ga niso prepričali, da si podjetje Komunala prizadeva
za učinkovito in gospodarno poslovanje, smatra, da gre delež predlaganih podražitev tudi na račun
neučinkovitega dela javnega podjetja Komunala
g. Albin Kregar – glasoval ZA – pričakuje, da se bo v letu 2015 poznalo na znižanju subvencioniranja
lastnih cen posameznih postavk
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 308
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni Sklep o potrditvi elaboratov in cen storitev
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in subvencij cen v Občini Straža.
( 9 ZA; 1 PROTI )
Župan je odredil 10 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.19 s prisotnostjo vseh svetnic in
svetnikov kot pred odmorom.
K točki 12
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi štipendij 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. 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. Maja Marija Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Pravilnik o spremembi
Pravilnika o dodelitvi štipendiji v Občini Straža s predlagano spremembo. Sklep je bil soglasno
potrjen.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 309
Občinski svet Občine Straža sprejme spremembo 3. člena Pravilnika o spremembi Pravilnika o
dodelitvi štipendij v Občini Straža na predlog Odbora za družbene dejavnosti.
( 11 ZA; 0 PROTI )

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 310
Občinski svet Občine Straža sprejme Spremenjeni Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi
štipendij v Občini Straža.

( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 13
Sklep o izdaji soglasja k spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto - obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je
predsednica odbora, ga. Marija Maja Medic.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Maja Marija Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Sklep o izdaji soglasja k
spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto,
Sklep je bil soglasno potrjen.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 311
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o izdaji soglasja k spremembi in dopolnitvi Odloka o
preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto.
( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 14
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 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 podal župan Alojz Knafelj.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:.
g. Andrej Petkovič in g. Dušan Dular
Obrazložitev glasu:
g. Andrej Petkovič- PROTI- smatra, da bi se ta denar lahko porabil bolj koristno v dobro občanov
Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
PREDLOGA SKLEPA
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve 2014 v Občini Straža.
( 3 ZA; 3 PROTI )

K točki 15
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vavta vas – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
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. Maja Marija Medic:
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Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas s
predlagano spremembo. Sklep je bil soglasno potrjen.
RAZPRAVA o predlog Odbora za družbene dejavnosti:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je odločal o spremembi 2. člena v tretji alineji Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi javnega-vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
Občinski svet je na predlog Odbora za družbene dejavnosti
POTRDIL
SKLEP ŠT. 312
Spremeni se 6. odstavek 15. člena, tako, da glasi: »Volitve predstavnikov delavcev osnovne šole
so veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev šole. Volitve predstavnikov delavcev
vrtca so veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev vrtca.

( 11 ZA; 0 PROTI )

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 313
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno –izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas v prvi
obravnavi.
2. Predlog Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta se spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vavta in se na tej seji opravi druga obravnava.

( 11 ZA; 0 PROTI )

Po opravljeni drugi obravnavi in razpravi po posameznih členih odloka, v kateri ni sodeloval nihče je
dal župan na glasovanje predlog sklepa.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 314
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno –izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta.

( 11 ZA; 0 PROTI )
K točki 16
Program razvoja gospodarstva v GC Zalog - 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 gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. V
nadaljevanju je predsednica odbora, ga. Marija Mihelič poročala o sklepih odbora.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ga. Marija Mihelič:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval Program razvoja gospodarstva v GC
Zalog in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga sprejme ob upoštevanju pripombe odbora v
zvezi s četrto alinejo 5. točke, da se natančneje opredeli pogoj v zvezi z gradnjo gospodarske javne
infrastrukture.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Andrej Petkovič, g. Radoš Kužnik, g. Dušan Dular, Ivan Kopina, ga. Marija Mihelič in g. Matjaž
Derganc
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 315
Občinski svet Občine Straža sprejme Program razvoja gospodarstva v GC Zalog.
( 11 ZA; 0 PROTI )
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K točki 18
Letno poročilo Osnovne šole Vavta vas za leto 2013, letni delovni načrt in razvoj zavoda v letu
2014 - obravnava
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala ga. Mojca Petkovič, ravnateljica OŠ Vavta vas.
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. Maja Marija Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da se seznani z Letnim poročilom Osnovne
šole Vavta vas za leto 2013 in letnim delovnim načrtom in razvoj zavoda v letu 2014. Sklep je bil
soglasno potrjen.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala:
ga. Marija Mihelič
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 316
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z letnim poročilom 2013, letnim delovnim načrtom in
razvojem zavoda v letu 2014.

( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 19
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 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. Emilija Lukšič, predstavnica Doma strejših občanov iz
Novega mesta.
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. Maja Marija Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Sklep o izdaji soglasja k ceni
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Sklep je bil soglasno potrjen.
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RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Andrej Petkovič
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 317
Občinski svet Občin Straža sprejeme Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu.
( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 20
Obvezna razlaga 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda
Osnovna šola 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
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z mnenjem Komisije za statut in poslovnik v zvezi z 15.
členom Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Vavta vas
Razprava:
V razpravi so sodelovali:
ga. Lidija Plut, g. Andrej Petkovič, direktor občinske uprave, župan
Župan je odredil 5 min odmora, da se je komisija za statut in poslovnik ponovno sestala in se
opredelila o dikciji 6. odstavka 15. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ
Vavta vas. Seja se je nadaljevala ob 20.45 s prisotnostjo vseh svetnic in svetnikov.
Občinski svet je na predlog Komisije za Statut in poslovnik
POTRDIL
SKLEP ŠT. 318

Občinski svet Občine Straža sprejme predlog Obvezne razlage 6. odst. 15. člena Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Vavta vas:
»Šteje se, da so volitve predstavnikov delavcev osnovne šole veljavne, če se jih je
udeležilo več kot polovica delavcev osnovne šole, in šteje se, da so volitve predstavnikov
delavcev vrtca veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev vrtca.«
( 11 ZA; 0 PROTI )
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K točki 21
Kadrovske zadeve
Priznanja občine Straža
Uvodno poročilo k tej točki je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, g. Albin Kregar.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Albin Kregar:
Sklepi komisije:

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlaga Občinskemu svetu, da podeli
občinsko priznanje-priznanje Jožeta Dularja (za dosežke na področju kulture) g. Francu Umeku,
katerega je predlagalo Kulturno umetniško društvo Straža
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predlaga, Občinskemu svetu, da podeli
občinsko priznanje –priznanje Jožeta Dularja (za dosežke na področju kulture) ga. Cvetki
Krampelj. Prejemnico za priznanje sta predlagala Kulturno umetniško društvo Straža, KOZB
Straža ter Alojz Knafelj.
3. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predlaga, Občinskemu svetu, da podeli
občinsko priznanje »naziv častni občan Občine Straža« g. Jakobu Radu Krštincu. Prejemnika za
priznanje je predlagal g. Alojz Knafelj.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 319
1. Občinski svet občine Straža podeljuje občinsko priznanje-priznanje Jožeta Dularja (za
dosežke na področju kulture) g. Francu Umeku, katerega je predlagalo Kulturno umetniško
društvo Straža

2. Občinski svet občine Straža podeljuje občinsko priznanje –priznanje Jožeta Dularja (za
dosežke na področju kulture) ga. Cvetko Krampelj. Prejemnico za priznanje sta predlagala
Kulturno umetniško društvo Straža, KOZB Straža ter Alojz Knafelj.
3. Občinski svet občine Straža podeljuje občinsko priznanje »naziv častni občan Občine Straža«
g. Jakobu Radu Krštincu. Prejemnika za priznanje je predlagal g. Alojz Knafelj
( 11 ZA; 0 PROTI )
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K točki 22
Pobude in vprašanja

Pobude in vprašanja so podali:
- g. Radoš Kužnik
-g. Andrej Petkovič
- g. župan

1.

VPRAŠANJE ŠT. 248 – g. RADOŠ KUŽNIK

- kako gleda občina na zadevo Cerod oz. na to kar se je v zvezi s tem pojavilo v javnosti
- ali se znesek 11.600 plačuje vsako leto
Odgovor župana:
- Občina Straža je 2,85% lastnica Ceroda in s tem vedno vplivala na odločitve v Cerodu, o tej zadevi
bodo odločali organi pregona
- to je investicijski denar vložen v Cerod II, sredstva se bo delno dobilo nazaj ob podpisu pogodbe z
državo

2.

POBUDA ŠT. 249 – g. ANDREJ PETKOVIČ

- anonimna pobuda neznanega občana glede Aleša Pluta
Odgovor župana:
- na občino smo prejeli anonimno pismo glede Aleša Pluta, kateremu smo poslali prejeti dopis ter ga z
njim seznanili
3. POBUDA ŠT. 250 - g. ANDREJ PETKOVIČ

- povabilo na prvenstvo v raftu v Solkanu
4. POBUDA ŠT. 251 - g. ŽUPAN

- svetnice in svetnike je pozval na bližajoče dogodke in prireditve ob občinskem prazniku

Seja je bila zaključena ob 21.22 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

