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Številka: 90001-4/2015-2
Datum: 08. 06. 2015

ZAPISNIK
5. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 14. aprila 2015, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
5. 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 9 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 17.09 se je seji pridružil g. Janez Jerič, tako, da je bilo prisotnih 10 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,
Plut Lidija, Lili Šiler in Jana Tomc
Opravičeno odsotni: Likar Borut, Petkovič Andrej in Radešček Andrej
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. 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
- g. Samo Jakljič- član občinske uprave
- ga. Manica France Klemenčič - članica občinske uprave
- ga. Andreja Kren - članica občinske uprave
- g. Matjaž Petruna - član občinske uprave
- ga. Mojca Petkovič - ravnateljica osnovne šole Vavta vas
- g. Franci Bratkovič in ga. Jožica Povše - predstavnika RC Novo mesto
- ga. Emilija Lukšič in ga. Jerneja Skula - predstavnici DSO Novo mesto
- predstavniki medijev
- občani
PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 4. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
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4. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža – druga obravnava
in sprejem
5. Odlok o razglasitvi mlina v Vavti vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava in
sprejem
6. Odlok o dopolnitvi Odloka o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža – prva
obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek
7. Odlok o dopolnitvi odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža - prva obravnava in sprejem,
predlog za skrajšani postopek
8. Zaključni račun Občine Straža za leto 2014 – obravnava in sprejem
9. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2014 –
obravnava in seznanitev
10. Sodelovanje občine Straža z Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. s poudarkom na novem
programskem obdobju 2014-2020 – seznanitev
11. Letno poročilo Osnovne šole Vavta vas za leto 2014 in Letni delovni načrt in razvoj zavoda v letu
2015 – seznanitev
12. Letni program športa za leto 2015 v Občini Straža – obravnava in sprejem
13. Letni program kulture v Občini Straža za leto 2015 – obravnava in sprejem
14. Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2015 - obravnava in sprejem
15. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Straža obravnava in sprejem
16. Program urejanja lastništva zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v zasebni
lasti – seznanitev in obravnava
17. Sprememba Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini – obravnava
18. Kadrovske zadeve
19. Pobude in vprašanja
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K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 5. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 35
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red.
(9 ZA; 0 PROTI)

K točki 2
Zapisnik 4. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 4. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 36
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 4. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(9 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
Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v občini straža – druga
obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Predlog odloka je obravnaval tudi odbor za Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
V nadaljevanju je predsednica odbora podala svoje poročilo.
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 z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža
v drugi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Ivan Kopina
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 37
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno
parkiranimi vozili v Občini Straža.

( 10 ZA; 0 PROTI )

K točki 5
Odlok o razglasitvi mlina v Vavti vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava
in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Predlog odloka je obravnaval tudi odbor za Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
V nadaljevanju je predsednica odbora podala svoje poročilo.
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 razglasitvi mlina v Vavti vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z dopolnitvijo drugega
odstavka drugega člena.
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RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Dušan Dular, g. Albin Kregar
Obrazložitev glasu:
g. Albin Kregar – glasoval bo ZA – glede na to, da je to en najbolj prepoznavnih objektov v občini, še
posebej pa ob dejstvu, da lastnik ni oškodovan
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 38
Občinski svet Občini Straža obravnava in sprejme Odlok o razglasitvi Dularjevega mlina in
žage v Vavti vasi, EŠD18172, za kulturni spomenik lokalnega pomena v prvi obravnavi.
( 10 ZA; 0 PROTI )
K točki 6
Odlok o dopolnitvi Odloka o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža – prva
obravnava in sprejem, predlog za skrajšan postopek
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
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
Odlok o dopolnitvi Odloka o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 39
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o oglaševanju in usmerjevalni
signalizaciji v Občini Straža v prvi obravnavi.
(10 ZA; 0 PROTI )
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Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 40
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža
se spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o oglaševanju in usmerjevalni
signalizaciji v Občini Straža in se na tej seji opravi druga obravnava.
(10 ZA; 0 PROTI )
Po opravljeni drugi obravnavi in razpravi po posameznih členih odloka v kateri ni nihče sodeloval, je
dal župan na glasovanje naslednji predlog sklepa: Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o
dopolnitvi Odloka o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 41
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o oglaševanju in usmerjevalni
signalizaciji v Občini Straža.
(10 ZA; 0 PROTI )
K točki 7
Odlok o dopolnitvi odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža – prva obravnava in
sprejem, predlog za skrajšan postopek
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
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
Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
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Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 42
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o dopolnitvi odloka o zakoniti predkupni pravici
Občine Straža v prvi obravnavi.

( 10 ZA; 0 PROTI )

Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 43
Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža se spremeni v
Dopolnjen predlog Odlok o dopolnitvi odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža in se
na tej seji opravi druga obravnava.

( 10 ZA; 0 PROTI )
Po opravljeni drugi obravnavi in razpravi po posameznih členih odloka v kateri ni nihče sodeloval, je
dal župan na glasovanje naslednji predlog sklepa: Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o
dopolnitvi odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 44
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o dopolnitvi odloka o zakoniti predkupni pravici
Občine Straža.
( 10 ZA; 0 PROTI )
K točki 8
Zaključni račun občine Straža za leto 2014-obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
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Omenjeno točko dnevnega reda so na svoji seji obravnavali Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem, Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, . V
nadaljevanju so predsedniki odborov oz. njihovi člani poročali o svojem delu.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, g. Dušan Dular:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem potrjuje Zaključni račun Občine Straža za leto 2014 v
tistih delih, ki se navezuje na področja delovanja 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
zaključni račun Občine Straža za leto 2014.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Lili Šiler:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun Občine Straža
za leto 2014.

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 45
Občinski svet Občine Straža sprejme Zaključni račun Občine Straža za leto 2014
( 10 ZA; 0 PROTI )
K točki 9
Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2014 –
obravnava in seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
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:

Zapisnik 5. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2015

9

Sklep odbora
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet se je seznanil s Poročilom o realizaciji načrtov s
stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2014.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 46
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s Poročilom o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Straža za leto 2014.
( 10 ZA; 0 PROTI )
Ker do obravnave naslednje 10. točke dnevnega reda ni bilo prisotnih predstavnikov Razvojnega
centra župan predlagal, da se točke dnevnega reda preštevilčijo in se obravnava naslednja točka po
dnevnem redu, vse dokler se predstavniki Razvojnega centra Novo mesto ne pridružijo. Na glasovanje
je dal naslednji predlog sklepa: Občinski svet Občine Straža sprejme v skladu z 32.členom Poslovnika
Občine Straža, da se točke dnevnega reda preštevilčijo.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 47
Občinski svet Občine Straža v skladu z 32.členom Poslovnika Občine Straža sprejme, da se
točke dnevnega reda ustrezno preštevilčijo.
( 10 ZA; 0 PROTI
K točki 10
Letno poročilo Osnovne šole Vavta vas za leto 2014 in letni delovni načrt in razvoj zavoda v letu
2015 – seznanitev.
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala ravnateljica osnovne šole gospa Mojca Petkovič.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
ga. Mateja Merlin, ga. Lili Šiler, g. Janez Jerič, ga. Marija Mihelič in g. Albin Kregar
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 48
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Vavta vas za leto
2014 in Letnim delovnim načrtom in razvojem zavoda v letu 2014/2015.
( 10 ZA; 0 PROTI )

K točki 11
Letni program športa za leto 2015 v občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Omenjeno točko dnevnega reda je na svoji seji obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V
nadaljevanju je predsednica odbora poročala o svojem delu.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Lili Šiler:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Letni program športa za leto
2015 v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 49
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program športa v Občini Straža za leto 2015.
( 10 ZA; 0 PROTI )

K točki 12
Letni program kulture v občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Omenjeno točko dnevnega reda je na svoji seji obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V
nadaljevanju je predsednica odbora poročala o svojem delu.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Lili Šiler:
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Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Letni program kulture za leto
2015 v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 50
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program kulture v Občini Straža za leto 2015.
( 10 ZA; 0 PROTI )
Med obravnavo prejšnje točke dnevnega reda so se seji pridružili predstavniki Razvojnega centra
Novo mesto, zato je župan v skladu s sprejetim sklepom predlagal obravnavo 10. točke dnevnega reda
iz predlaganega dnevnega reda.
K točki 13
Sodelovanje občine Straža z Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. s poudarkom na novem
programskem obdobju 2014-2020 – seznanitev.
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev sta podala gospod Franci Bratkovič in gospa Jožica Povše.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval g. Janez Jerič.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 51
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z Informacijo o pripravi Regionalnega razvojnega
programa za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji JV Slovenija
( 10 ZA; 0 PROTI )
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K točki 14
Letni program socialnega varstva v občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Omenjeno točko dnevnega reda je na svoji seji obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V
nadaljevanju je predsednica odbora poročala o svojem delu.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Lili Šiler:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Letni program socialnega
varstva za leto 2015 v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 52
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto
2015.
( 10 ZA; 0 PROTI )

Ker do obravnave naslednje 15. točke dnevnega reda ni bilo prisotnih predstavnikov Doma starejših
občanov Novo mesto je dal župan na glasovanje naslednji predlog sklepa: Občinski svet Občine Straža
sprejme v skladu z 32. členom Poslovnika Občine Straža, da se točke dnevnega reda preštevilčijo in se
jih obravnava po vrstnem redu, vse dokler se predstavniki Doma starejših občanov ne pridružijo na
seji.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 53
Občinski svet Občine Straža v skladu z 32.členom Poslovnika Občine Straža sprejme, da se
točke dnevnega reda preštevilčijo.
( 10 ZA; 0 PROTI
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K točki 15
Program urejanja lastništva zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v
zasebni lasti – seznanitev in obravnava
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
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 se je seznanil s Programom urejanja lastništva zemljišč
in predlaga, da se do naslednje seje pripravi ocena stroškov, da se prednostno rešuje zemljišča, za
katere je potrebno opraviti le še pravni posel, po možnosti pa se geodetsko ureja nove trase.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Ivan Kopina
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT.: 54
1. Občinski svet Občine Straža se je seznanil in je obravnaval Program urejanja lastništva
zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v zasebni lasti.
2. Člani Občinskega sveta Občine Straža v roku 14 dni po opravljeni obravnavi posredujejo
občinski upravi predlog urejanja lastništva zemljišč z označenimi prioritetami in morebitne
nove predloge, o čemer bo na predlog občinske uprave odločal občinski svet na seji.

( 10 ZA; 0 PROTI )

K točki 16
Sprememba Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini – obravnava
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
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.
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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
odločitev, da se ureditev klasičnih grobov na novem delu pokopališča Vavta vas ne spremeni.
Župan je v nadaljevanju občinski svet seznanil s prejeto pobudo občanov za spremembo ureditve
pokopališča Vavta vas, ki je bila naslovljena tudi na občinski svet.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
ga. Marija Mihelič, g. Alojz Knafelj, ga. Mateja Merlin, g. Albin Kregar in ga. Lili Šiler
REPLIKA:
g. Alojz Knafelj je repliciral županovemu odgovoru
Pred glasovanjem je župan odredil 10 minutni odmor, seja se je nadaljevala ob 19.05 s prisotnostjo
vseh svetnic in svetnikov, ki so bili prisotni pred odmorom.
V nadaljevanju je dal župan na glasovanje naslednje predloge sklepov:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme odločite, da se ureditev klasičnih grobov na novem delu
pokopališča Vavta vas ne spremeni. ali 2. Občinski svet Občine Straža sprejme odločitev, da se
spremeni ureditev vseh klasičnih grobov na novem delu pokopališča Vavta vas. Pripravi se predlog o
spremembi Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža. ali 3. Občinski svet
Občine Straža sprejme odločitev, da se spremeni ureditev vseh klasičnih grobov na novem delu
pokopališča Vavta vas. Pripravi se predlog o spremembi Pravilnika o pokopališkem redu za
pokopališča v Občini Straža.
Glede na razpravo je župan občinskemu svetu v sprejem predlagal naslednji predlog sklepa: Občinski
svet Občine Straža prekine obravnavo navedene točke dnevnega reda in preloži odločanje na naslednjo
sejo Občinskega sveta.
RAZPRAVA o predlogih sklepov:
V razpravi je sodelovala ga. Marija Mihelič.
Glede na razpravo gospe Mihelič je župan ugotovil, da gre v njeni razpravi za proceduralni predlog,
zato je predlagal občinskemu svetu naslednji predlog sklepa: Občinski svet Občine Straža prekine
obravnavo navedene točke pri razpravi o predlogih sklepa in preloži odločanje na naslednjo sejo
Občinskega sveta.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 55
Občinski svet Občine Straža prekine obravnavo navedene točke pri razpravi o predlogih sklepa
in preloži odločanje na naslednjo sejo Občinskega sveta.
( 10 ZA; 0 PROTI )
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K točki 17
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Straža obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Omenjeno točko dnevnega reda je na svoji seji obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V
nadaljevanju je predsednica odbora poročala o svojem delu.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Lili Šiler:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Sklep o izdaji soglasja k ceni
socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
ga. Mateja Merlin in g. Alojz Knafelj
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 56
Občinski svet Občine Straža sprejeme Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu.
( 10 ZA; 0 PROTI )

K točki 18
Kadrovske zadeve
1. Priznanja občine Straža za let 2015
Uvodno poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g.
Dušan Dular.
1. Priznanja občine Straža za leto 2015

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Albin Kregar, g. Janez Jerič in g. Alojz Knafelj
Župan je predlagal na glasovanje naslednje predloge sklepov: Občinski svet na predlog Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlog podelitve »Priznanja Alojzija Pirca«
prejemniku Pavlu Vidicu, Hruševec 14, Straža.
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Občinski svet na predlog Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlog
podelitve »Priznanja Alojzija Pirca« prejemniku Tomislavu Salopku, Pod vinogradi 4, Straža.
Občinski svet na predlog Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlog
podelitve »Priznanja Častni občan Občine Straža« prejemniku Alojzu Knaflju, Resa 24, Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Albin Kregar, g. Janez Jerič in g. Alojz Knafelj
Obrazložitev glasu:
g. Alojz Knafelj – glasovanja SE BO VZDRŽAL – sam zase ne bo glasoval

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 57
Občinski svet na predlog Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlog
podelitve »Priznanja Alojzija Pirca« prejemniku Pavlu Vidicu, Hruševec 14, Straža.

( 9 ZA; 1 PROTI )
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 58
Občinski svet na predlog Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlog
podelitve »Priznanja Alojzija Pirca« prejemniku Tomislavu Salopku, Pod vinogradi 4, Straža.

( 10 ZA; 0 PROTI )
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 59
Občinski svet na predlog Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi
predlog podelitve »Priznanja Častni občan Občine Straža« prejemniku Alojzu Knaflju, Resa 24,
Straža.

( 9 ZA; 0 PROTI )
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2.Člani SPVCP
Uvodno poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g.
Dušan Dular.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 60
Občinski svet Občine Straža na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža v naslednji sestavi:
- predstavnik Občinskega sveta Občine Straža g. Borut Šušteršič,
- predstavnik Osnovne šole Vavta vas ga. Jasna Grill,
- predstavnik Sveta staršev osnovne šole Vavta vas ga. Elizabeta Šali,
- predstavnik ZŠAM Gorjanci g. Drago Irt,
predstavnik PP Dolenjske Toplice g. Jan Zavodnik,
- predstavnik občanov Občine Straža g. Luka Čutura,
- predstavnik občinske uprave Občine Straža ga. Tea Urbančič Kavšček.
( 9 ZA; 1 PROTI )

3. Odgovorna urednica glasila Stražan
Uvodno poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g.
Dušan Dular.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 61
Občinski svet Občine Straža na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
za odgovorno urednico glasila Stražan imenuje Marijo Majo Medic.
( 10 ZA; 0 PROTI )
4. Nadzorni odbor – Predlog za imenovanje gospe Vesne Strniša kot strokovne pomočnice
Nadzornemu odboru za leto 2015 – predlog Nadzornega odbora
Župan je v nadaljevanju obrazložil določilo 36. člena Statuta ter v nadaljevanju dal besedo gospe Aniti
Avbar Salopek, predsednici Nadzornega odbora Občine Straža.
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RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Janez Jerič, g. Albin Kregar in g. Dušan Dular.
REPLIKE:
g. Alojz Knafelj je repliciral g. Dušanu Dularju
g. Dušan Dular je repliciral g. Alojzu Knaflju
ga. Marija Mihelič je replicirala g. Dušanu Dularju
Župan je glede na svetniško razpravo to zadevo umaknil iz točke Kadrovske zadeve, do naslednje seje
se bo predlog skupaj s predsednico Nadzornega odbora ponovno preučil.
K točki 19
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- g. župan
- g. Borut Likar
- g. Ivan Kopina
- ga. Lidija Plut
- g. Dušan Dular
- ga. Lili Šiler
- g. Janez Jerič
-g. Albin Kregar
POBUDA ŠT. 52 – g. ŽUPAN
- opravičilo za premik datuma seje zaradi praznovanja Mestne občine Novo mesto
POBUDA ŠT. 53 – g. ŽUPAN
- občinski svet je obvestil, da bo čistilna akcija 18.4.2015 ob 9. uri
POBUDA ŠT. 54 –g. ŽUPAN
- občinski svet je seznanil, da bo slavnostna seja ob občinskem prazniku Občine Straža bo 22.4.2015
ob 17. uri
POBUDA ŠT. 55 g. ŽUPAN
- občinski svet je seznanil, da bo Evropsko prvenstvo v raftu v Bosni od 24. do 27.5.2015
POBUDA ŠT. 56 - g. ŽUPAN
- občinski svet je seznanil, da bo Dobrodelni kolesarski maraton Dolenjske Toplice – Straža, ki ga
organizira Rotary klub Dolenjske Toplice 30.5.2015
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POBUDA ŠT. 57 - g. ŽUPAN
- občinski svet je seznanil, da bodo Straški teki 31.5.2015
POBUDA ŠT. 58 - g. ŽUPAN
- naslednja seja občinskega sveta bo 18. 06. 2015
POBUDA ŠT. 59 - g. BORUT LIKAR
- z odprtjem peš mostu med Stražo in Vavto vasju je zamižljena pešpot, ki vodi neposreno mimo
Osnovne šole, oziroma razredov. Med časom potekanja pouka postaja koriščenje te poti zelo moteča
za nemoteno izvajanje pouka.
Dajem pobudo, da se nemudoma spremeni pot, ki mora voditi tako, da ne pride do motenja vzgojno
izobraževalnega procesa. Pričakujem pisni odgovor na dano pobudo – pisna pobuda
POBUDA ŠT. 60 - g. BORUT LIKAR
- 13. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža nedvoumno določa, da se imajo občinski
svetniki pravico in dolžnost udeleževati se poleg sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so tudi, da se lahko udeležujejo sej drugih delovnih teles in imajo
pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.
Župana pozivam, da spoštuje dano določilo in omogoči pravočasno obveščanje članov občinskega
sveta o sklicu in dnevnem redu delovnih teles Občinskega sveta. Pričakujem pisni odgovor zakaj se ne
spoštuje dano določbo ter kdaj in kako se bo pobuda realizirala – pisna pobuda
POBUDA ŠT. 61 - g. BORUT LIKAR
- na ulici Stara cesta so postavljene ležeče ovire za umirjanje prometa. Postavitev ovir je narekovala
potreba za zagotovitev potrebne prometne varnosti.
Sprašujem vas zakaj se ovire ne postavijo nazaj kot so bile, oziroma kdaj jih nameravate postaviti.
Nedopusten in neodgovoren je tak odnos do cestno prometne varnosti. Opominjam, da vas moram na
tak način praktično vsako leto opozarjati za kar nosite neposredno odgovornost – pisna pobuda
POBUDA ŠT. 62 - g. IVAN KOPINA
- ponovno opozoril na spremembo Poslovnika
Odgovor župana:
- predlog spremembe poslovnika bo pripravljen do naslednje seje, občinska uprava bo pripravila
osnutek, katerega bo obravnavala Komisija za statut in poslovnik
POBUDA ŠT. 63 - g. IVAN KOPINA
- 36. člen - pomoč županu s strani občinske uprava pri razumevanju Zakona o upravnem postopku
Odgovor župana:
- ZUP-a ne moremo tolmačiti, Odlok za priznanja bomo dali v presojo Komisiji za statut in poslovnik
POBUDA ŠT. 64 - ga. LIDIJA PLUT
- Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval pobudo svetnika Janeza Jeriča – na
odboru sprejeti sklep: Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu
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Občine Straža, da se v primeru ustanovitve Komisije za okolje o načinu kadrovanja v komisijo odloči
ob ustanovitvi.
POBUDA ŠT. 65 - ga. LIDIJA PLUT
- usmerjanje prometa na Gradiški ulici s svetlobno signalizacijo
Odgovor župana:
- glede urejanja signalizacije na cestah bo dano v obravnavo SPVCP, narejen bo presek glede
signalizacije na cestah po občini
POBUDA ŠT. 66 - ga. LIDIJA PLUT
- predstavnik občinskega sveta v Zavodu OŠ Vavta vas naj pripravi poročilo na naslednji seji s katerim
bo seznanil občinski svet o delovanju zavoda
Odgovor župana:
- o tem bomo obvestili predstavnike v Svetu Zavoda
POBUDA ŠT. 67 - g. DUŠAN DULAR
-zapisnik sestanka glede vzpostavitve poti ob reki Krki se posreduje prisotnim na sestanku
POBUDA ŠT. 68 - g. DUŠAN DULAR
- urediti kolesarske in pešpoti ob reki Krki, pomembno, da se uredijo zdaj in ne pred zimo.
vzpostavitev Jakobove poti - zapisnik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Odgovor župana:
- da se vzpostavijo in vzdržujejo sprehajalne poti se trudijo naši delavci, člani društev in občani da se
vzpostavljajo te poti in da se jih vzdržuje, javna pohvala gospodu in gospej Golob, ki sta uredila
Rimsko pot, da je ponovno prehodna, pot bo dodatno urejena tudi v času čistilne akcije, v kratkem
bomo pristopili k urejanju poti proti Selom in naprej do Lok.
-Jakobova pot – obstaja in je markirana
POBUDA ŠT. 69 - g. DUŠAN DULAR
- pobude iz zapisnika Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem – zapisnik odbora je v prilogi
POBUDA ŠT. 70 - ga. LILI ŠILER
- pobuda prebivalcev Jurke vasi, naj se javno pove, da nista zaviralca prodaje hiše v Jurki vasi,
Odgovor župana:
-sam ni presojal o tem ali sta zaviralca ali ne, dejstvo je, da je gospod povedal, da je bilo na to temo
posredovanih veliko urgenc, dogovorili smo se, da bomo skušali pomagati reševati to zadevo
POBUDA ŠT. 71 - ga. LILI ŠILER
- predlog občana iz Hruševca – odstranitev nevarne škarpe pri zadnji hiši v Hruševcu
Odgovor župana:
- zadeva se bo preverila
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POBUDA ŠT. 72 - g. JANEZ JERIČ
- odkup zemljišča za mrliško vežico v Dolenji Straži – ali je kaj narejeno v tej smeri
Odgovor župana:
- se bo preverilo
POBUDA ŠT. 73 - g. ALBIN KREGAR
- hujše težave v Gradiški ulici
Odgovor župana:
- težava je bila pri uzurpaciji prostora v lasti občine Straža, problem so kontejnerji, pot do reke Krke je
dostopna, podrobneje se lahko odgovori do naslednje seje

Seja je bila zaključena ob 20.22 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Dušan Krštinc l.r.

