02
Številka: 90001-2/2010-2
Datum: 23. 4 .2010
ZAPISNIK
26. seje Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 1. aprila 2010, ob 17. uri, v sejni
sobi Občine Straža, Ulica talcev 9, Straža
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 9 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 17.10 se je seji priključila Alenka Lukan Kulovec, ob 17.17 Jože Kregar in ob 17.30 še
Filip Jože Lukan, tako da je bilo prisotnih 12 svetnikov od 13. Občinski svet je bil sklepčen ter je
nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Barbič Janez, Bedenčič Milan, Dular Dušan, Kastelec Mateja, Kregar Albin, Kregar Jože, Lukan Filip
Jože, Lukan Kulovec Alenka, Plut Franc, Plut Lidija, Resman Zlatko, Vizjak Igor
Opravičeno odsotni: /
Odsotni: Vidmar Brane
Ostali prisotni:
- župan Alojz Knafelj
- Dušan Krštinc - direktor občinske uprave Občine Straža
- Karmen Turk - poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- Andreja Kren - svetovalka v občinski upravi
- g. Jože Bartolj - član Nadzornega odbora Občine Straža
- g. Vladimir Jaki, g. Simon Štrukelj, g. Iztok Zorko in g. Igor Ilar– predstavniki JP Komunale Novo
mesto
- 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 26. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
D N E V N I R E D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Določitev dnevnega reda
Zapisnik 25. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža – druga obravnava in sprejem
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske
javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju občine Straža – druga
obravnava in sprejem
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža
– druga obravnava in sprejem
Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Straža – obravnava in sprejem
Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem – obravnava in sprejem
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov v Občini Straža – obravnava in sprejem
Letni program športa za leto 2010 v Občini Straža – obravnava in sprejem
Pravilnik o spremembi pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža – obravnava
in sprejem
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža – obravnava in
sprejem
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Straža –
obravnava in sprejem
Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Straža - seznanitev
Kadrovske zadeve
Vprašanja in pobude
Razno

RAZPRAVA:
g. Igor Vizjak:
- opozoril je na pobudo št. 229 iz prejšnje seje ter zastavil vprašanje, zakaj kljub županovemu
zagotovilu točka ni uvrščena na dnevni red
Odgovor župana
- na prejšnji seji je dejansko obljubil, da bo točka o nepravilnostih v vrtcu uvrščena na dnevni red
seje, po tehtnem premisleku se je odločil, da povabi svetnike na obisk Osnovne šole Vavta vas, kjer
so se lahko z dejanskimi razmerami in nepravilnostmi v šoli tudi seznanili. Gre za razmerja, ki jih ima
ravnatelj do inšpekcijskih služb, ne gre za večje kršitve, sam ne želi, da se vmešava širša javnost, saj to
povzroča nelagodje tako pri strokovnem kadru, kot tudi med samimi učenci. Glede na Poslovnik in
Statut Občine Straža občinski svet o tej zadevi nima kaj odločati.
Obrazložitev glasu:
g. Igor Vizjak:
- glasoval bo PROTI - sam je imel samo namen, da občinski svet pomaga, da se zadeve na šoli
presežejo ter da se občinski svet informira o razmerah v šoli,
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- opozoril je na delo izvoljenih predstavnikov v svet zavoda, ki zastopajo mnenje in interese
ustanovitelja zavoda,
- povedal je tudi, da sta se obiska šole udeležila le dva svetnika, verjetno tudi zaradi tega, ker je bilo
vabilo sklicano v dopoldanskem času, zadeve se izkrivljajo, saj sam ni zahteval obiska v šoli, tako kot
je bilo v vabilu zapisano, ampak je dal samo pobudo, da občinski svet razpravlja in se seznani o
ugotovitvah nadzora v šoli.
g. Franc Plut:
- glasoval bo PROTI - da gre za težko tematiko, ki jo mora obravnavati občinski svet
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 227
Dnevni red
(6 ZA; 2 PROTI)
Ob 17.10 se je seji pridružila ga. Alenka Lukan Kulovec in ob 17.17 Jože Kregar.
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:
g. Igor Vizjak:
- ponovno je zastavil vprašanje županu glede realizacije županove izjave pod pobudo št. 223, glede
ocene škode ali je komisija že izvedla potreben postopek
- pobuda št. 230 je bila realizirana v skladu z županovo obljubo.
Odgovor župana:
- komisija je bila imenovana, vendar o zadevi še ni sklepala.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 228
Zapisnik 25. seje Občinskega sveta Občine Straža
(10 ZA; 0 PROTI)
Med glasovanjem je sejo zapustil g. Zlatko Resman in se kasneje vrnil.
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K točki 3
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.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
Predhodno je o tej točki na svoji seji razpravljal tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Predsednica Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut, je pojasnila sklep, ki ga je
sprejel odbor.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža.
Župan je odprl razpravo odloka v drugi obravnavi in pozval k razpravi k posameznim členom odloka.
RAZPRAVE ni bilo.
Obrazložitev glasu:
g. Igor Vizjak:
- glasoval bo PROTI - na prejšnji seji je bil sprejet sklep, da se odlok dopolni tudi z razpravo na seji
Občinskega sveta, ki pa ni bil realiziran, prav tako se sam ne more strinjati, da se najprej sprejme
odlok, kasneje pa se bo pogovarjalo o njegovih posledicah.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 229
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža.
(6 ZA; 4 PROTI)
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 – 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 okolje, prostor, komunalo in promet.
Predsednica Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut, je pojasnila sklep, ki ga je
sprejel odbor.
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Sklep Odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o
izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe
odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju občine Straža.
Župan je odprl razpravo odloka v drugi obravnavi in pozval k razpravi k posameznim členom odloka.
RAZPRAVE ni bilo.
Obrazložitev glasu:
g. Igor Vizjak:
- glasoval bo PROTI - ni bila upoštevana konkretna dopolnitev iz prejšnje seje, ki jo je podala ga.
Mateja Kastelec.
g. Dušan Dular:
- podana je bila vsebinska pripomba na odlok in pa tudi nekaj redakcijskih napak, nič od tega ni bilo
upoštevano,
- predlogi svetnikov se ignorirajo.
Odgovor župana:
- v odloku ni naveden izvajalec, zato ker sta izvajalca te gospodarske službe tako JP Komunala kot
tudi CEROD d.o.o.
g. Franc Plut:
- potrebno je povedati, kaj bodo izvajalci storitev naredili za zmanjšanje stroškov glede na
gospodarsko krizo v državi
- sam bo glasoval proti vsaki podražitvi, ki bo bremenila občane.
Odgovor župana:
- izvajanje tega odloka je posledica prilagajanja nadrejenemu pravnemu aktu.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 230
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o izvajanju gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov na območju občine Straža
(7ZA; 5 PROTI)
K točki 5
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju 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.
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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 sklep odbora.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu občine Straža, da sprejme
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža.
Župan je odprl razpravo odloka v drugi obravnavi in pozval k razpravi k posameznim členom odloka.
RAZPRAVE ni bilo.
Obrazložitev glasu:
g. Dušan Dular:
- gre bolj za redakcijske napake, določene zadeve se mu zdijo nekonsistentne,
- odlok govori o istem tehničnem pravilniku, ki je različno poimenovan in sicer v 1. členu, v 5. členu,
v 19. členu, v 37. členu, v 46. členu in 51. členu odloka,
- ali odlok v 5. členu in 47. členu govori o istem programu o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
Odgovor g. Igor Ilar:
- odlok govori ves čas o istem tehničnem pravilniku, kar bi bilo potrebno smiselno popraviti,
- operativni program in program oskrbe pa sta popolnoma različni zadevi.
Odgovor župana:
- predlagal je, da pravna služba skupaj s JP Komunala uskladi termine okrog tehničnega pravilnika in
programa pred objavo v Uradnem listu RS
g. Igor Vizjak:
- glasoval bo PROTI - že na prejšnji seji je za vse tri odloke govoril, da je potrebno urediti
financiranje,
- odlok ima preveč napak in osebno bi ga bilo sram se podpisati pod tak odlok
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 231
Občinski svet Občine Straža sprejeme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža.
(6ZA; 5 PROTI)
K točki 6
Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal g. Vladimir Jaki, predstavnik JP Komunala d.o.o.
Predhodno je o tej točki na svoji seji razpravljati tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
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Predsednica odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut je pojasnila sklep odbora.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu občine Straža, da sprejme
Sklep o cenah komunalnih storitev v Občini Straža.
RAZPRAVA:
g. Dušan Dular:
-sredstva, ki so dovoljena za subvencioniranje s strani občine je potrebno zagotoviti iz proračuna in jih
ne naložiti na pleča občanov,
g. Igor Vizjak:
- ali je bil sprejet akt, ki bi določal višino in vir subvencij na osnovi Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, kdo je tak akt je sprejel in kdo
in kako je določil kako in koliko bomo v občini Straža subvencionirali cene,
- kdo je oblikoval predlagane cene komunalnih storitev v Občini Straža,
- ali je sporazum z izvajalcem javne službe sklenjen, kakšne naloge ima izvajalec na podlagi tega
sporazuma, kdo v občini je za tak sporazum odgovoren,
- do sedaj je bil vsako leto velik odpis amortizacije, sedaj ga ni več
Odgovor g. Vladimir Jaki:
- stroškovne cene je oblikovala Komunala, predlog o povečanju cen pa župan na osnovi gradiva, ki ga
je pripravila Komunala,
- subvencija je opredeljena v samem sklepu,
- sporazum ni sklenjen, naloge se izvajajo v skladu z do sedaj veljavnimi odloki,
Odgovor župana:
- akt o subvencioniranju je bil potrjen s sprejetim Poslovnim načrtom JP Komunala za Občino Straža,
- Občina Straža ne subvencionira porabe pitne vode ampak omrežnino, ki je dovoljena.
Obrazložitev glasu:
g. Igor Vizjak:
- glasoval bo PROTI –Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb določa neke pogoje, ki pa v aktu, ki ga želi Občinski svet Občine Straža
sprejeti niso upoštevani.
g. Franc Plut:
- glasoval bo PROTI – gre za lobi Komunale, občani podražitve ne bodo mogli prenesti, vse se prelaga
na pleča občanov.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 232
Občinski svet Občine Straža sprejeme Sklep o cenah komunalnih storitev v občini Straža.
(7ZA; 5 PROTI)
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K. točki 7
Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem – 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 razpravljati tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Predsednica odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut je pojasnila sklepe odbora.
Sklepi odbora:
1. Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu občine Straža, da
sprejme pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem.
2. Pravilnik se objavi v uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po
objavi.
RAZPRAVA:
g. Igor Vizjak:
- predlagal je seznanitev občinskega sveta s cenami za vsako skupino zemljišč pred in po uveljavitvi
pravilnika, predstavi naj se vsaj pet izračunov pred in po uveljavitvi pravilnika,
- ne more se strinjati, da se cene funkcionalnega zemljišča določi v odstotku od povprečne cene
naključno vzetih občin, cene najema izražajo stavbno politiko občine,
- predlagal je, da se v 2. členu teksta doda besedilo »… ki ga sprejme župan po obravnavi na
občinskem svetu,
- v 3. členu se črta besedilo »izjemoma«, saj zakon dopušča, da se zemljišče odda po prvem najemu še
za pet let,
- v 4. členu predlaga, da se ugotovijo prihodki v višini EUR/m2 in ne v absolutnem znesku, saj gre za
različne velikosti zemljišč,
- v 5. členu predlaga, da se šteje za uradno objavo vsaj objava v glasilu Stražan,
- v 8. členu opozoril, da gre za pravilnik in ne za odlok,
- v 9. členu – ali so cene izražene v bruto ali v neto,
- v 10. členu – kdo bo odločal o usklajevanju najemnin glede na inflacijo,
- po kateri ceni se obračunavajo že sklenjene najemne pogodbe, zapisati je potrebno prehodne določbe,
- o vsakemu predlogu posebej naj odloča občinski svet.
Odgovor direktorja:
- gre za manjše zadeve in sam zakon ne opredeljuje, da bi o tem odločal občinski svet, bo pa preveril
kako to točno opredeljuje zakon kot tudi za ostale predloge,
g. Dušan Dular:
- naredi naj se pregled javnih površin, ki so potencialne za oddajo v najem in tiste, ki so že v fazi
najema,
Odgovor direktorja:
- dobili smo samo podatke za kmetijska zemljišča, pogodbe za stavbna zemljišča pa s strani MO Novo
mesto še nismo prejeli, drugače pa do podatkov ne moremo priti.
g. Zlatko Resman:
- kakšna je definicija rabe zemljišča,
- ali je pogodba sklenjena po starem občinskem prostorskem načrtu veljavna,
- ali so izdelani kriteriji za najeme,
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- opozoril je tudi na problematiko na letališču v Prečni, kjer se že vsi obnašajo kot gospodarji
Odgovor župana:
- občina je lastnica samo treh »hangarjev«, ostali so v privatni lasti, bivša občina ni sprovedla vpisa v
zemljiško knjigo, ta zadeva se bo skušala še realizirati,
- v pravilniku bo potrebno opredeliti, kaj je z že sklenjenimi pogodbami,
- občina Straža še ni sklenila nobene najemne pogodbe za noben »hangar«, razen dogovora s ŠRD
Breza
g. Igor Vizjak:
- če vse kupoprodajne pogodbe o odkupu zemlje za letališče še niso realizirane, jih je potrebno
prevzeti iz arhiva in izvesti vknjižbo
ga. Mateja Kastelec:
- strinja se s predlogom Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, ki ga je v svojem poročilu
predstavila ga. Lidija Plut, da se vzpostavi register, na podlagi katerega se določijo cene najema
- 6. člen pravilnika – kdo je najugodnejši ponudnik,
Odgovor direktor:
- gre zgolj zato, da ne more sam uradnik občinske uprave arbitrarno odločati v primeru dveh
ponudnikov
proceduralno vprašanje g. Franc Plut:
- predlagal je, da se točka umakne iz dnevnega reda ter predlagal že večkrat izraženi predlog, da je na
seji prisoten pravnik, ki se na pravne zadeve spozna.
Odgovor župana:
- s predlogom se je strinjal, saj je bila razprava dokaj pestra, vendar sam nima pravice točke umakniti
iz dnevnega reda.
Župan je dal na glasovanje proceduralni predlog sklepa g. Franca Pluta in občinski svet je
POTRDIL
SKLEP ŠT. 233
Občinski svet Občine Straža umika 7. točko - Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine
Straža v najem – obravnava in sprejem iz dnevnega reda, pravilnik se dopolni tudi s predlogi iz
razprave in se ga obravnava na naslednji seji.
(12ZA; 0 PROTI)
K točki 8
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov v Občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Župan je predhodno povedal, da te točke na svoji seji ni obravnavala Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanje, ker je ni imela na dnevnem redu. Predlagal je, da občinski svet kljub temu
sprejeme predlog sklepa.
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RAZPRAVA:
g. Igor Vizjak:
- v skladu z 39. členom Statuta Občine Straža mora to tematiko obravnavati Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
g. Dušan Dular:
- gre za spremembo o spremembi pravilnika, bolj prav bi bilo zapisati, da občinski svet sprejme
predlog sprememb pravilnika, zavezati bi bilo potrebno predlagatelja, da na koncu pripravi čistopis in
ga objavi kot en pravilnik
Odgovor župan:
- lahko se istočasno pripravi neuradno prečiščeno besedilo, ki pa ga mora ponovno sprejeti občinski
svet
Župan je na predlog g. Igorja Vizjaka predlagal, da o tej točki poda svoj sklep Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Odredil je 15 minutni odmor, v tem času pa naj se, glede na to, da so
vsi člani komisije prisotni na seji, sestane Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in
po odmoru poroča o svojih sklepih.
Seja se je nadaljevala ob 19.25. Med odmorom je sejo zapustila ga. Lidija Plut. Ponovno je bila s
poimenskim klicanjem ugotovljena sklepčnost; prisotnih je bilo 11 od 13 svetnikov.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Zlatko Resman je pojasnil
sklep komisije.
Sklep komisije:
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu občine Straža, da
sprejme Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev
in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov v Občini Straža.
RAZPRAVE ni bilo.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 234
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o
plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža.
(11ZA; 0 PROTI)
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K točki 9
Letni program športa za leto 2010 v Občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno besedo je podal direktor občinske uprave, Dušan Krštinc, podrobneje pa je progam športa
predstavila ga. Andreja Kren.
RAZPRAVA:
g. Milan Bedenčič:
- kakšen je ključ za razdelitev sredstev
Odgovor ga. Kren.
- sredstva so razdeljena na podlagi prejšnjih razpisov
g. Franc Plut:
- kateri so kriteriji za opredelitev skupin športa (kakovosten, vrhunski…),
- opozoril je na slabo stanje športnih igrišč, ni pogojev za izvajanje tako velikih programov,
- kaj predvideva Nacionalni program športa, ki ga je pregledala inšpektorica.
Odgovor ga. Andreja Kren:
- kriteriji za razdelitev sredstev so opredeljeni v kriterijih in merilih,
g. Zlatko Resman:
- sestava komisije in kdo jo voli,
- ali ima komisija možnost vpliva na delitev sredstev
Odgovor župana:
- komisija je imenovana v skladu s pravilnikom
g. Igor Vizjak:
- koliko ta program odraža dejanske potrebe nosilcev posameznih programov,
- ali so društva in posamezniki sodelovali pri sestavi programa,
- koliko kakovostnih športnikov imamo v občini,
- predlaga, da občinski svet razporeja ostanek med posameznimi nameni,
- kakšni so pogoji kandidiranja (program, poročila..),
- akte je potrebno omeniti v preamboli programa,
- zakaj program ne vsebuje sofinanciranja oz. usposabljanja strokovnih kadrov,
- zakaj program ne vsebuje športa invalidov
Odgovor direktorja:
- v pravilniku je zapisano, da se letni program sprejema na podlagi Zakona o športu in na podlagi
Nacionalnega programa
Odgovor ga. Kren:
- panožna zveza financira precej izobraževanj in glede na to, da se do sedaj društva niso prijavljala, za
nekatere dejavnosti sredstva niso predvidena
Župan je glede na predlog g. Igorja Vizjaka predlagal občinskemu svetu, da se v 6. točki črta 3.
odstavek, ki se glasi: »Če se po vrednotenju prijavljenih programov ugotovi, da na posameznem
področju ostajajo sredstva, lahko ostanek župan prerazporedi na drugo področje.«
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g.. Igor Vizjak:
- sam je predlagal, da o prerazporejanju ostanka sredstev odloča občinski svet
Odgovor župana:
- v letnem programu se ga lahko črta, pri pravilniku pa se tekst popravi
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 235
Pri Letnem programu športa za leto 2010 v Občini Straža se pri točki 6. črta 3. odstavek.
(10ZA; 0 PROTI)
Obrazložitev glasu:
g. Franc Plut:
- glasoval bo PROTI – ni dobil podrobne analize programa
g. Igor Vizjak:
- glasoval bo PROTI – potrebno bi bilo pritegniti dejanske porabnike
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 236
1. Občinski svet občine Straža potrjuje letni program športa za leto 2010 v Občini Straža s
predlagano spremembo.
2. Letni program športa se objavi na spletni strani Občine Straža.
3. Letni program športa začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu.
(5 ZA; 4 PROTI)
K točki 10
Pravilnik o spremembi pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža –
obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno besedo je podal direktor občinske uprave, Dušan Krštinc, podrobneje pa je pravilnik
predstavila ga. Andreja Kren.
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RAZPRAVA:
g. Franc Plut:
- kateri so razlogi, da komisije ne imenuje občinski svet,
- razdelitev sredstev na podlagi vlog bi moral potrditi na podlagi komisije občinski svet, saj gre za
davkoplačevalski denar.
g. Dušan Dular:
- glede komisije se strinja z. g. Plutom,
- tisti, ki odloča o strukturi sredstev, naj odloča tudi o razporejanju sredstev,
- ali se objavi razpis v taki vsebini kot je v pravilniku določen za vse pod enakimi pogoji.
Odgovor direktorja:
- podrobneje je predstavil strukturo - v pristojnosti občinskega sveta je, da sprejme proračun, kjer so
opredeljena sredstva, ki so namenjena športu, na podlagi teh sredstev je občina do sedaj delala razpise,
vsa sredstva so se delila glede na točke, v Zakonu o športu je izrecno opredeljeno, da mora občina
sprejeti Letni program športa, za vsako posamezno področje morajo biti opredeljena sredstva,
- sam razpis in razporejanje sredstev je čista operativna naloga občinske uprave, komisijo imenuje
župan
Ob 19.00 je sejo zapustila ga. Mateja Kastelec.
Obrazložitev glasu:
g. Franc Plut:
- glasoval bo PROTI – razlogi iz razprave
g. Zlatki Resman:
- glasoval bo PROTI – bistvo problema je, transparentnost ni bila obrazložena
Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
PREDLOGA SKLEPA
Občinski svet Občine Straža ne sprejme Pravilnika o spremembi pravilnika o vrednotenju
športnih programov v Občini Straža s predlagano spremembo v 8. členu.
(5ZA; 5 PROTI)
K točki 11
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža – obravnava in
sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno besedo je podal direktor občinske uprave, Dušan Krštinc, podrobneje pa je vsebino točke
predstavila ga. Andreja Kren.
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RAZPRAVA:
g. Franc Plut:
- kdaj je bil sprejet Nacionalni program športa
Odgovor ga. Kren:
- v letu 2000.
g. Dušan Dular:
- ali so določena razmerja med različnimi panogami,
- podana pripomba glede nejasnosti umestitev programa športa, ali so točke vezane na posameznika,
na ekipo ali kako drugače,
- v tej obliki zanj program ni sprejemljiv
Odgovor. ga. Kren:
- programi so opredeljeni v Nacionalnem programu športa, podrobneje je s primeri obrazložila kako
točkovanje poteka
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 237
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Pogoje, merila in kriterije za vrednotenje športnih
programov v občini Straža.
2. Pogoje, merila in kriterije za vrednotenje športnih programov v občini Straža.
se objavi na spletni strani Občine Straža.
(8 ZA; 2 PROTI)
K točki 12
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 obrazložitev je podala ga. Andreja Kren.
RAZPRAVA:
g. Igor Vizjak:
- ali obstaja bojazen, da se višina subvencije za 2,39EUR/uro čez nekaj časa ukine,
Odgovor ga. Kren
- da, v primeru, če Dom starejših občanov izpade iz razpisa
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 238
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno
varstvene storitve pomoč na domu v Občini Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)
G. Igor Vizjak je predlagal, da se sprejme še dopolnilni sklep o eventuelni ukinitvi subvencije države.
Župan je dal na glasovanje dopolnilni sklep svetnika g. Igorja Vizjaka.
Občinski svet je
POTRDIL
SKLEP ŠT. 239
Ob eventuelni ukinitvi subvencije države pri pomoči na domu se Občinski svet Občine Straža
ponovno opredeli do strukture cene.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 13
Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Straža – seznanitev
Vsebino te točke je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, v
nadaljevanju je predsednik. G. Zlatko Resman občinski svet seznanil z ugotovitvami komisije.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je ugotovila, da Pravilnik o metodah dela
komisije za izbiro kandidatov za priznanja ni bil sprejet v skladu z odlokom, prav tako komisija
pravilnika še ni uskladila, potrebno ga je dopolniti, zato z njim ne more seznaniti občinskega sveta
Občine Straža.
K točki 14
Kadrovske zadeve
Vsebino te točke je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, v
nadaljevanju je predsednik. G. Zlatko Resman občinski svet seznanil z delom komisije in predstavil
sprejeti sklep.
Sklep komisije:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da
imenuje za nadomestnega člana Komisije za statut in poslovnik Dušana Dularja.
RAZPRAVE ni bilo.
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Župan ja dal na glasovanje predlog sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje.
Občinski svet je
POTRDIL
SKLEP ŠT. 240
Občinski svet Občine Straža potrdi Dušana Dularja kot nadomestnega člana v Komisiji za
statut in poslovnik.
(9 ZA; 0 PROTI)
2. Predloge za imenovanje članov v Občinsko volilno komisijo bo Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanje objavila javni poziv, izbrala predloge in ji predstavila na eni
izmed naslednjih sej.
K točki 15
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:
g. Franc Plut
g. Zlatko Resman
g. Igor Vizjak
g. Dušan Dular
g. Albin Kregar
Pobuda št. 236 - g. Franc Plut:
- opozoril je na pisne pobude iz prejšnjih sej, na katere še ni dobil odgovora, prosil je, da se do
naslednje seje te odgovore pripravi
Vprašanje št. 237 - g. Franc Plut:
- ali je bil narejen tehnični prevzem ceste v Zalogu
Odgovor župana :
- tehnični prevzem ceste je bil narejen, napake bodo pregledane, kvaliteta dela se lahko reklamira v
roku 2 let
Pobuda št. 238 - g. Franc Plut:
- situacija okrog Ekosistemov d.o.o.
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Odgovor župana :
- župan je povedal, da je imel sestanek s civilno iniciativo, kjer jim je situacijo podrobneje obrazložil,
Vprašanje št. 239 - g. Franc Plut:
- ali je res, da je župan na sestanku gasilcev v Dolnji Straži izjavil, da v kolikor ga bodo volili na
naslednjih volitvah, jim bo kupil nov gasilski avto – zahteval je pisni odgovor
Odgovor župana :
- župan se je udeležil samo občnega zbora PGD Dolenja Straža, katerega član je. Povedal pa jim je, da
je v letošnjem proračunu namenjenih 42.000 EUR za vozilo, kaj več pa jim ne more obljubiti, saj se
mu mandat izteka.
Pobuda št. 240 - g. Zlatko Resman:
- opozoril je na problematiko gozdne poti proti Frati, ali se lahko določi rok, kdaj se bo napaka
odpravila
Odgovor župana:
- omenjena problematika je občinski upravi znana, smo v dogovorih, da bi se cesta prestavila višje, s
tem se izognemo postavitvi spodnjega opornega zidu, kar zniža stroške
Pobuda št. 241 - g. Zlatko Resman
- ali je občina kdaj dala kakšno uradno ponudbo za odkup zemljišča, katerega del poteka iz Dolnje
Straže proti Selom, čez letališče
Odgovor župana:
- dana naloga občinski upravi, da skuša pridobiti uradno cenitev, zadeva je v reševanju
Pobuda št. 242 - g. Zlatko Resman
- podal je pripombo okrog blatenja oz. podajanja neresnic v medijih okrog bivše Opekarne v Zalogu
Ob 21.00 je sejo zapustil g. Franc Plut.
Pobuda št. 243 - g. Igor Vizjak
- občinskemu svetu je podal pobudo, da se povabita družba Ekosistemi d.o.o. in družba ONM-Energija
d.o.o. na naslednjo sejo in da se na dnevni red naslednje seje uvrsti točka dnevnega reda »Seznanitev
občinskega sveta z dejavnostjo in razvojnimi načrti družb Ekosistemi d.o.o. in ONM-Energija d.o.o.
na območju nekdanje Opekarne Zalog« - pisna pobuda je priloga originalu zapisnika
Odgovor župana:
- 01. 04. 2010 smo prejeli na občino dopis družbe Ekosistemi d.o.o. s približno enako pobudo,
kolebali smo ali gradivo razdeliti občinskemu svetu. Želeli smo podati celovito informacijo, zato smo
se odločili, da bomo dali kompletno gradivo, ki ga bomo uskladili tudi z gradivom občinske uprave in
ga nato posredovali občinskemu svetu
g. Igor Vizjak:
- predlagal je, da se o njegovi pobudi opredli občinski svet
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Župan ja dal na glasovanju predlog g. Igorja Vizjaka in občinski svet je
POTRDIL
SKLEP ŠT. 241
Občinski svet Občine Straža sprejme sklep, da se na naslednjo sejo povabi predstavnike
podjetij Ekosistemi d.o.o. in ONM-Energija d.o.o. in da se na dnevni red naslednje seje uvrsti
točko »Seznanitev občinskega sveta z dejavnostjo in razvojnimi načrti družb Ekosistemi d.o.o. in
ONM-Energija d.o.o. na območju nekdanje Opekarne Zalog«
(9 ZA; 0 PROTI)
Pobuda št.: 244 - g. Dušan Dular:
- predlagal je, da se neuradna prečiščena besedila vseh občinskih aktov objavijo na občinski spletni
strani
Odgovor župana:
- pobuda se bo realizirala
Pobuda : 245 – g. Albin Kregar:
- prosil je vse svetnike, naj se že enkrat umiri situacija okrog osnovne šole Vavta vas, saj vpliva na
nelagodje tako staršev, kot tudi otrok
K točki 13
Razno
Pod to točko je župan povabil svetnike:
- na javno obravnavo OPPN Gospodarske cone Zalog, ki bo 7. 4. 2010 v Kulturnem domu v Straži,
- pozval k udeležbi na čistilno akcijo 17. 04. 2010,
- povabil svetnice in svetnike k udeležbi čim več prireditev v sklopu praznovanj občinskega praznika,
- svetnikom je voščil vesele Velikonočne praznike.
ga. Alenka Lukan Kulovec: tudi sam prejema odzive širše javnosti glede naše osnovne šole, sporoča
občinskemu svetu, da je poleg nezadovoljnih otrok in staršev tudi veliko takih, ki so z razmerami in
delom v Osnovni šoli Vavta vas zadovoljni.
Seja je bila zaključena ob 21.10.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
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