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ZAPISNIK
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v torek, 11. maja 2010, ob 19. uri v
sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Straža je odprl župan Alojz Knafelj in na začetku pozdravil
članice in člane občinskega sveta ter vse prisotne na seji. Pred nadaljevanjem je bila s poimenskim
klicanjem ugotovljena sklepčnost občinskega sveta.
S poimenskim klicanjem je bilo ugotovljeno, da je na seji navzočih 10 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 19.05 se je seji pridružil g. Franc Plut in ob 19.10 še g. Jože Kregar, tako, da je bilo
prisotnih 12 od 13 občinskih svetnic in svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z
delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Barbič Janez, Dular Dušan, Kastelec Mateja, Kregar Albin, Kregar Jože, Lukan Filip Jožef, Lukan
Kulovec Alenka, Plut Franc, Plut Lidija, Resman Zlatko, Vidmar Brane, Vizjak Igor
Opravičeno odsotni: Milan Bedenčič
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- župan Alojz Knafelj
- Dušan Krštinc – direktor občinske uprave Občine Straža
- Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- Manica France Klemenčič – višja svetovalka občinske uprave Občine Straža
- Andreja Kren – svetovalka občinske uprave Občine Straža
- g. Borut Likar - predsednik Nadzornega odbora Občine Straža
- predstavniki podjetij Ekosistemi.o.o. in ONM Energija d.o.o.
- predstavnika podjetja Struktura d.o.o.
- g. Drago Rustja – Dolenjski list
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K točki 1
Določitev dnevnega reda
Uvodoma je župan pojasnil razloge za sklic izredne seje.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 4. izredne seje
Občinskega sveta Občine Straža. Župan je predlagal naslednji dnevni red:
D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Seznanitev občinskega sveta Občine Straža z dejavnostjo in razvojnimi načrti družb
Ekosistemi d.o.o. in ONM – Energija d.o.o. na območju nekdanje Opekarne Zalog –
seznanitev
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Zalog,

dopolnjen osnutek - obravnava in sprejem v prvi obravnavi
4. Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega
osnutka OPPN GC Zalog – obravnava in sprejem
5. Pravilnik o spremembi pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža –
obravnava in sprejem
S sklicem izredne seje so priložena tudi gradiva za vse točke dnevnega reda.
Župan je prisotne pozval k razpravi o razlogih za sklic seje kot tudi o samem predlogu dnevnega reda.
RAZPRAVA:
g. Zlatko Resman:
- glede na zelo kratek odmerjen čas, namenjen predstavnikom Ekosistemov d.o.o. in ONM Energija
d.o.o. za svojo predstavitev je predlagal, da predstavniki obeh podjetij sodelujejo pri razpravi do 4.
točke dnevnega reda
Odgovor župana:
-o njihovi udeležbi se bo opredeljevalo pri vsaki točki posebej
g. Igor Vizjak:
- vztrajno se krši 21. člen Poslovnika Občine Straža, ki govori o sklicevanju rednih sej občinskega
sveta, sam je mnenja, da občinska uprava ne uspe pravočasno pripraviti gradiva za redno sejo
občinskega sveta,
- dani so vsi pogoji za obravnavanje točk dnevnega reda za redno sejo, razen tega, da le ta ni bila
sklicana pravočasno,
- razlogi za sklic izredne seje, ki se navajajo niso pravi, izredna seja ne more biti nadomestek redne
seje,
- v gradivu se citira sklep iz prejšnje redne seje, sam je mnenja, da to ne more biti, če zapisnik seje še
ni bil potrjen s strani občinskega sveta, zapisnik pa se v skladu s Poslovnikom sprejema samo na redni
seji,
- menil je, da prav tako ni razlog za sklic izredne seje seznanitev občinskega sveta z dejavnostjo
podjetij Ekosistemi d.o.o. in ONM-Energija d.o.o.,
- vse pripombe kogarkoli v javni obravnavi ali razgrnitvi so enake in jih mora tisti, ki na njih
odgovarja obravnavati popolnoma enako,
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- opozoril je tudi na poimenovanje dokumentov v gradivu, kadar gre za prostorske akt je to predlog in
ne osnutek in nato dopolnjen predlog in ne dopolnjen osnutek,
- glede Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Zalog je mnenja, da
bi moral občinski svet obravnavati najprej vsebino in šele potem sam odlok,
- obravnava Pravilnika za šport ni razlog za sklic izredne seje,
- z navedenimi razlogi je tudi obrazložil svoj glas, zakaj bo glasoval PROTI,
g. Franc Plut:
- točke dnevnega reda sodijo na redno sejo, gre za hujšo kršitev Poslovnika Občine Straža,
- predlagal je, da se sestane Komisija za statut in poslovnik Občine Straža in ugotovi in odloči ali so
razlogi za sklic seje upravičeni,
- predstavniki občinske uprave in obeh delujočih podjetij na območju bivše Opekarne Zalog naj se
sestanejo na delovnem sestanku, ter z delom in dejavnostjo podjetij seznanijo občane in občinske
svetnike
ga. Lidija Plut:
- glede razlogov sklica izredne seje se je strinjala s predhodnima razpravljavcema,
- pogoji za sklic redne seje so po njenem mnenju bili dani,
- sama je mnenja, da je smiselno seznaniti občinski svet z dokumentom o občinskem podrobnem
načrtu za gospodarsko cono Zalog v času javne razgrnitve, da lahko občinski svet na cel dokument
poda pripombe, ki se opredelijo v stališčih do pripomb in jih občinski svet tudi sprejme
g. Dušan Dular:
- sklic izredne seje po njegovem mnenju ni nujen, dnevnega reda ne bo podprl,
- predlagal je, da se skliče redna seja na kateri se obravnava gospodarske cone Zalog v dveh fazah, ki
se jo skliče v najkrajšem možnem času
Odgovor župana:
- javna obravnava je bila terminsko opredeljena, vsi svetniki so bili na javno obravnavo pozvani, kjer
bi tudi dobili vse informacije, javna obravnava bi na nek način lahko nadomestila občinsko sejo
g. Igorja Vizjaka:
- s tem se nikakor ne more strinjati, sam lahko pride na javno obravnavo samo kot občinski svetnik
Župan je gospodu Igorju Vizjaku zaradi vpada v besedo izrekel prvi opomin.
Glede poimenovanja dokumentov je župan povedal, da spoštuje nadrejeni akt, to je Zakon o lokalni
samoupravi, ki govori, da se odloki o prostorskem urejanju imenujejo na tak način, kot je razvidno iz
gradiva. Občinski svet je pri sprejemanju statuta in poslovnika takrat sledil utemeljitvam enega
svetnika in ne razlagi uprave in predpisal poimenovanje odlokov, ki ni v skladu z nadrejeno
zakonodajo.
Utemeljil je tudi razlog za sklic izredne seje, povedal je, da so prišle zadnje pripombe iz javne
obravnave 26. 4. 2010, do teh se je moral opredeliti pripravljavec, za sklic redne seje je potrebno
gradivo svetnikom predložiti sedem dni pred sejo, kar pa dejansko ni bilo izvedljivo, v sklepu o
začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta zapisano, da mora občinski svet sprejeti
stališča do pripomb v petnajst dnevnem roku.
Glede na to, da sta bila med razpravo s strani svetnikov podana dva predloga, je župan dal na
glasovanje najprej predlog g. Franca Pluta.
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Občinski svet
NI POTRDIL SKLEPA
O razlogih za sklic izredne seje se opredeli Komisija za Statut in poslovnik Občine Straža
(1ZA; 9 PROTI)
Župan je dal na glasovanje tudi predlog g. Dušana Dularja.
Občinski svet je
POTRDIL
SKLEP ŠT. 241
Izredna seja se odloži in da se predlagana tematika obravnava na dveh rednih občinskih sejah.
(7ZA; 4 PROTI)
Glede na to, da niso bili izpolnjeni pogoji za nadaljevanje 4. izredne seje občinskega sveta Občine
Straža je župan sejo odpovedal.
Zasedanje je bilo končano ob 19.35 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

