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Številka: 90001-2/2015-2
Datum: 09.02.2015

ZAPISNIK
3. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 22. januarja 2015, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
3. sejo Občinskega sveta Občine Straža je vodil župan Dušan Krštinc 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 12 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Dular Dušan, Knafelj Alojz, Kopina Ivan, Kregar Albin, Jerič Janez, Merlin Mateja, Mihelič Marija,
Tomc Jana, Radešček Andrej, Petkovič Andrej, Plut Lidija, Šiler Lili
Opravičeno odsotni: Likar Borut
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- Anita Avbar Salopek - predsednica Nadzornega odbora
- Tea Urbančič Kavšček - v.d. direktorica občinske uprave
- Karmen Turk - članica občinske uprave
- Polonca Špelko Krštinc - članica občinske uprave
- predstavniki medijev
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 2. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
– seznanitev
4. Proračun Občine Straža za 2015 – prva obravnava
5. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 – prva obravnava
6. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 – prva obravnava
7. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za podjetništvo v Občini Straža – obravnava in sprejem
8. Kadrovske zadeve
9. Pobude in vprašanja
K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je na začetku občinski svet seznanil, da v skladu s 30. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Straža umika 8. točko dnevnega reda to je – »Kadrovske zadeve.«.Točka 9., to je » Pobude in
vprašanja« pa se preštevilči v točko 8.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 3. seje
Občinskega sveta Občine Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval
Župan je dal v glasovanje spremenjeni dnevni red.

SPREMENJENI DNEVNI RED:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 2. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
– seznanitev
4. Proračun Občine Straža za 2015 – prva obravnava
5. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 – prva obravnava
6. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 – prva obravnava
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7. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za podjetništvo v Občini Straža – obravnava in sprejem
8. Pobude in vprašanja

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 15
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red
(12 ZA; 0 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 2. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 2. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku. Župan je podal pripombo na zapisnik: pri navedbi prisotnih članov se iz zapisnika
črta Merlin Mateja in se doda Lili Šiler, ki je iz seznama prisotnih pomotoma izpadla. V originalu
zapisnika je ta napaka že popravljena.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 16
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 2. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
– seznanitev
Poročilo je podal župan
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K točki 4
Proračun Občine Straža za 2015 – prva obravnava
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki sta podali Polonca Špelko Krštinc in Tea Urbančič Kavšček.
Predlog proračuna so obravnavali tudi naslednji odbori: Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet,
Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki pa sicer ni bil
sklepčen, zato sklepov ni sprejel.
V nadaljevanju so predsedniki odborov, podali svoja poročila.
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 Proračun Občine Straža za leto 2015 s pripombo, da se v Proračun dodatno uvrsti
postavka in zagotovijo sredstva za odkupe zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Lili Šiler:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu da sprejme predlog proračuna občine Straža
za leto 2015 v obliki ki je predlagan s pripombami:
- da se čim prej naredi študija za oskrbo starejših občanov ter se v obrazložitev proračuna
navede, da se bo izvedla z lastnimi viri predvidoma do konca maja.
- da se pod proračunsko postavko Ureditev prireditvenega prostora navede, kaj se bo s temi
sredstvi, ki so planirani na postavki naredilo
- da se na vseh postavkah, ki so namenjena sofinanciranju društev odvzame enak odstotek
ter da se poišče možne lokacije za fitnes naprave v Straži

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
ga. Marija Mihelič, ga. Lidija Plut, g. Dušan Dular, g. Ivan Kopina, g. Janez Jerič, g. Andrej Petkovič
in g. Andrej Radešček
Obrazložitev glasu:
g. Alojz Knafelj – glasoval bo ZA – vse pohvale županu in občinski upravi, ki so po njegovem mnenju
glede na dane možnosti pripravili dober predlog proračuna, ki ga bo z veseljem podprl

Zapisnik 3. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2015

5

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 17
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2015.
( 12 ZA; 0 PROTI )

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 18
Predlog Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2015 gre v javno razpravo do 06. 02. 2015.
Pripombe in pobude se zbirajo na zadnji dan do 10. ure na sedežu Občine Straža

( 12 ZA; 0 PROTI )
K točki 5
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 – prva obravnava
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Urbančič Kavšček.
Omenjeno točko dnevnega reda je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in
promet. V nadaljevanju je predsednica odbora poročala o njihovem delu.
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 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 v predlagani
obliki

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Andrej Petkovič in ga. Mateja Merlin
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 19
Občinski svet Občine Straža sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2015 v prvi obravnavi.
( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 6
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 – prva obravnava
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Urbančič Kavšček.
Omenjeno točko dnevnega reda je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in
promet. V nadaljevanju je predsednica odbora poročala o njihovem delu.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Načrt
ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015, tako da se namesto predlaganega
traktorja v višini 15.000 EUR v Načrt uvrsti traktor s priključki v višini 25.000EUR

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Ivan Kopina in g. Dušan Dular
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 20
Občinski svet Občine Straža sprejme Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Straža
za leto 2015 v prvi obravnavi.
( 11 ZA; 1 PROTI )
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K točki 7
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za podjetništvo v Občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Urbančič Kavšček.
Omenjeno točko dnevnega reda ste na svoji seji obravnavala tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo
in promet in Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. V nadaljevanju sta predsednika odborov
poročala o njihovem delu. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem zaradi nesklepčnosti odbora
sklepov ni sprejel.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme Pravilnik o
dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 21
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v
Občini Straža.
( 11 ZA; 0 PROTI )
K točki 8
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- g. župan
- g. Janez Jerič
- g. Andrej Petkovič
- ga. Lidija Plut
- ga. Marija Mihelič
- ga. Lili Šiler
- g. Dušan Dular
- g. Andrej Radešček
- ga. Mateja Merlin
- g. Ivan Kopina
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POBUDA ŠT. 15 – g. ŽUPAN
svetnice in svetnike je pozval, da se udeležijo 29. 1. 2015 ob 18.30 dobrodelnega koncerta v
Kulturnem domu Straža v organizaciji Kulturnega društva Straža ter Svet staršev OŠ Vavta vas

-

POBUDA ŠT. 16 – g. ŽUPAN
-

svetnike je obvestil, da so na portalu http//akti.obcina-straza.si dostopni vsi sprejeti akti, katere
je sprejel OS Občine Straža, pripombe so dobrodošle

POBUDA ŠT. 17 – g. ŽUPAN
na mizo so svetniki dobili promocijsko brošuro ZAPS-a z naslovom Prostorsko načrtovanje
generira razvoj

-

POBUDA ŠT. 18 - g. ŽUPAN
v občinski upravi smo pričeli z pripravo Strategije razvoja oz. Plana razvoja Občine Straža, k
sodelovanju bodo povabljeni tudi svetniki in odbori

-

POBUDA ŠT. 19 - g. JANEZ JERIČ
-

glede na to, da so delavci , ki opravljajo dela ob cesti v veliki nevarnosti sprašuje ali je njihov
odgovorni dovolj strokovno usposobljen

Odgovor župana:
-

nadzor nad občinskimi cestami izvaja CGP, nadzornik mora imeti predpisana znanja in izpit.
Naši delavci pa imajo opravljen izpit iz varstva pri delu, pri delu na cesti bi morali vedno
postaviti znake, jih bomo pa tudi opozorili na dodatno previdnost

POBUDA ŠT. 20 - g. ANDREJ PETKOVIČ
-

pohvalil hiter odziv in upoštevano pobudo Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem glede
aktov, ki so objavljeni na spletni strani

POBUDA ŠT. 21 - g. ANDREJ PETKOVIČ
-

odpravi naj se dilema glede nesklepčnosti oz. sklepčnosti odborov

Odgovor župana:
-

pobuda bo posredovana Komisiji za statut in poslovnik, ki pokriva to področje, glede na to, da je
iz odbora za Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem odstopil g. Janez Jerič, bo predsednik Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v kratkem pozval svetnike za imenovanje novega
člana odbora

POBUDA ŠT. 22 - ga. LIDIJA PLUT
-

postavitev ogledala na vstopu v Gradiško ulico

POBUDA ŠT. 23 - ga. LIDIJA PLUT
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pripravi naj se seznam projektov oz. investicij z njihovega področja, kjer bodo razvidni
posamezni projekti, ki so v teku, projekti, katerih izvedba je načrtovana ter podatki o fazah
projektov.
POBUDA ŠT. 24 - ga. LIDIJA PLUT
-

-

kako je z vzpostavitvijo sprehajalnih poti od jeza v Rumanji vasi do Zaloga

POBUDA ŠT. 25 - ga. LIDIJA PLUT
g. Dušana Dularja se povabi na naslednjo sejo odbora, da bo podal obrazložitev v zvezi z dano
pobudo, lahko pa poda tudi pisno obrazložitev glede ustanovitve Komisije za varstvo okolja

-

POBUDA ŠT. 26 - ga. MARIJA MIHELIČ
zaščitna ograja pri ovinku pri mlinu v Vavti vasi

-

Odgovor župana:-

-

vprašanje bomo izpostavili na sestanku na Ministrstvu za infrastrukturo, ki ga bomo imeli v
prvi polovici februarja, se pa v okviru občinske uprave pripravlja pregled vseh projektov, ki se
zadevajo občinskih cest, v kateri fazi so in kakšna naj bi bila investicija na posameznem
odseku
glede ceste v Vati vasi pa je mnenja, da ni realno pričakovati, da bo to izvedeno v naslednjih
petih letih
za odbojno ograjo smo že posredovali dopis na Direkcijo RS za ceste, kjer smo dobili
negativen odgovor, če se ne bo dalo zadeve urediti drugače, se bodo na zemlji, ki je v lasti
občine postavili leseni piloti

POBUDA ŠT. 27 - ga. MARIJA MIHELIČ
-

javni WC pri pokopališču v Vavti vasi

Odgovor župana:
-

to ni izvedljivo

POBUDA ŠT. 28 - ga. MARIJA MHELIČ
-

energetska sanacija večstanovanjskih objektov, ki so v lasti Zarje d.o.o.

Odgovor župana:
- upravljalec stavb je Zarja d.o.o., katere solastnik je tudi občina Straža, direktnega vpliva na to,
kaj se bo obnavljalo občina nima, lahko pa se jim pošlje pobuda
POBUDA ŠT. 29 - ga. MARIJA MIHELIČ
-

trgovina v Straži

Odgovor župana:
- na Hypo leasingu je bila objavljena prodaja trgovine Tuš z bifejem, ocenjena vrednost je bila
520.000 EUR, za nakup se zanimata dva resna interesenta, občina pa ima predkupno pravico,
tako, da bomo v vsakem primeru izvedeli bomo kdo bo kupec in za kakšen denar
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POBUDA ŠT. 30 - ga. LILI ŠILER
-

prostor za delo z otroci z vedenjskimi motnjami in pa prostor za psihoterapijo, kjer bi se terapije
izvajale enkrat do dvakrat tedensko

Odgovor župana:
-

prostor je na voljo v Zdravstvenem domu Straža, oseba, ki se za to dejavnost zanima se lahko
dogovori za sestanek na sedežu občine

POBUDA ŠT. 31 - ga. LILI ŠILER
-

določitev novih grobov na pokopališču v Vavti vasi, predlog za spremembo odloka

Odgovor župana:
-

novi prostor na pokopališču v Vavti vasi je urejen s pokopališkim redom, v okviru občinske
uprave tega ne moremo spreminjati, ča pa bo dana pobuda bo o tem odločal občinski svet

POBUDA ŠT. 32 - ga. LILI ŠILER
-

prostor za jutranjo telovadbo

Odgovor župana:
- občina s takim prostorom ne razpolaga, predlagal je, da se obrnejo na osnovno šolo
POBUDA ŠT. 33 - g. DUŠAN DULAR
-

predlaga, da se pločnik v Jurki vasi uredi vsaj v tisti dolžini kjer je to možno

Odgovor župana:
-

pločnik lahko delamo samo v skladu s projektom, bo pa to vprašanje izpostavljeno na sestanku,
ki ga bomo imeli na Ministrstvu za infrastrukturo

POBUDA ŠT. 34 - g. DUŠAN DULAR
-

pri gradivu o proračunu, ki je objavljeno na občinski spletni strani se pojavljajo napačne številke
v NRPju, predlaga, da se ti podatki popravijo

Odgovor župana:
-

pobuda bo upoštevana

VPRAŠANJE ŠT. 35 - g. ANDREJ RADEŠČEK
-

kdaj se predvideva zaključek pločnika v Jurki vasi

Odgovor župana:
-

v letošnjem letu zagotovo ne, pogovarjamo se lahko za naslednje leto

POBUDA ŠT. 36 - ga. MATEJA MERLIN
-

vse dodatno gradivo za občinsko sejo naj se svetnikom pošlje vsaj en dan pred sejo

Odgovor župana:
- se bomo potrudili
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POBUDA ŠT. 37 - ga. MATEJA MERLIN
-

redno ali pa vsaj kvartalno poročanje župana o stanju vseh investicijskih projektov

Odgovor župana:
-

na občinski seji o tem sicer ni dolžan poročati, bo pa tudi v tej smeri naredil korak naprej, da
bodo svetniki tudi o tem seznanjeni, lahko pa se na sedežu občine te informacije dobijo kadarkoli

POBUDA ŠT. 38 - ga. MATEJA MERLIN
-

pravočasno posipavanje cest

Odgovor župana:
-

kar je javnih poti je občina dolžna posipati oz. očistiti v 24 urah, trudimo sicer se, da se to naredi
čimprej,

POBUDA ŠT. 39 - g. IVAN KOPINA
-

čim prej naj se pristopi k spremembi Poslovnika

Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.
ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Dušan Krštinc l.r.

