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Številka: 90001-9/2015-2
Datum: 12.10.2015

ZAPISNIK
6. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 18. junija 2015, ob
17. uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
6. 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. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Jerič Janez, Knafelj Alojz, Kopina Ivan, Likar Borut, Mihelič Marija, Petkovič Andrej, Radešček
Andrej, Lili Šiler in Jana Tomc
Opravičeno odsotni: Dular Dušan, Kregar Albin, Merlin Mateja, Plut Lidija
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Anita Avbar Salopek - predsednica Nadzornega odbora
- ga. Tea Urbančič Kavšček - v.d. direktorica občinske uprave
- ga. Karmen Turk - članica občinske uprave
- g. Samo Jakljič- član občinske uprave
- ga. Manica France Klemenčič - članica občinske uprave
- g. Matjaž Petruna - član občinske uprave
- g. Gregor Klemenčič in ga. Darinka Redling – direktor in predstavnica JP Komunala Novo mesto
- g. Borut Novak – direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
- predstavniki medijev
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 5. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema
sejama – seznanitev
4. Odlok o razglasitvi mlina v Vavti vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena – druga
obravnava in sprejem
5. Odlok o predkupni pravici Občine Straža – prva obravnava in sprejem
6. Letno poročilo 2014 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za Občino Straža – seznanitev
7. Letno poročilo JP Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2014 – obravnava in sprejem
8. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za
programsko obdobje 2015 – 2020 – obravnava
9. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža – prva obravnava in sprejem,
predlog za skrajšani postopek
10. Dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža –
obravnava in sprejem
11. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 –
obravnava in sprejem
12. Sprememba Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini – nadaljevanje
obravnave in sprejem
13. Program urejanja lastništva zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v
zasebni lasti – obravnava in sprejem
14. Poročilo o delovanju Sveta zavoda Osnovne šole Vavta vas - seznanitev
15. Program dela Nadzornega odbora Občine Straža za 2015 – seznanitev
16. Pobude in vprašanja
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K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je na začetku občinski svet seznanil, da v skladu s 30. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Straža predlaga razširitev dnevnega reda z novo točko Kadrovske zadeve in sicer pod točko 16.
Novo točko je umestil zaradi zamenjave predstavnika OŠ Vavta vas v Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu na pobudo osnovne šole. Sedanja točka 16, to je » Pobude in vprašanja« pa se
preštevilči v točko 17.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 6. seje Občinskega
sveta Občine Straža.
PROCEDURALNO: g. Borut Likar – kdaj bo lahko komentiral županov pisni odgovor na pobude in
vprašanja iz 5. seje, za katerega so gradivo dobili pred začetkom seje
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 62
Občinski svet Občine Straža sprejme razširitev dnevnega reda z novo 16. točko – Kadrovske
zadeve, točka 16 »Pobude in vprašanja« pa se preštevilči v točko 17.
(9 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 63
Občinski svet Občine Straža sprejme razširjeni dnevni red.
(9 ZA; 0 PROTI)
SPREJETI DNEVNI RED:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 5. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema
sejama – seznanitev
4. Odlok o razglasitvi mlina v Vavti vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena – druga
obravnava in sprejem
5. Odlok o predkupni pravici Občine Straža – prva obravnava in sprejem
6. Letno poročilo 2014 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za Občino Straža – seznanitev
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7. Letno poročilo JP Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2014 – obravnava in sprejem
8. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za
programsko obdobje 2015 – 2020 – obravnava
9. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža – prva obravnava in sprejem,
predlog za skrajšani postopek
10. Dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža –
obravnava in sprejem
11. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 –
obravnava in sprejem
12. Sprememba Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini – nadaljevanje
obravnave in sprejem
13. Program urejanja lastništva zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v
zasebni lasti – obravnava in sprejem
14. Poročilo o delovanju Sveta zavoda Osnovne šole Vavta vas - seznanitev
15. Program dela Nadzornega odbora Občine Straža za 2015 – seznanitev
16. Kadrovske zadeve
17. Pobude in vprašanja
K točki 2
Zapisnik 5. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 5. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v poslovniškem
roku.
PROCEDURALNO: g. Borut Likar – to ni vodenje seje
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 64
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 5. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(8 ZA; 0 PROTI)
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K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
– seznanitev
Poročilo je podal župan.
K točki 4
Odlok o razglasitvi mlina v Vavti vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena – druga obravnava
in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Pred obravnavo točke je g. Alojz Knafelj vložil k tej točki amandma. Župan je ugotovil, da je amandma
pravilno vložen, do njega pa se bo v nadaljevanju opredelil občinski svet.
Predlog odloka je obravnaval tudi odbor za Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
V nadaljevanju je član odbora g. Alojz Knafelj podal poročilo.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Alojz Knafelj:
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 in Predlog za razglasitev
Dularjevega mlina in žage z grafičnimi prilogami, kot jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne
dediščine Novo mesto
RAZPRAVA o posameznih členih odloka:
V razpravi je sodeloval:
g. Alojz Knafelj
V skladu s Poslovnikom je dal župan na glasovanje naslednji amandma:
Amandma št.: 1 k 4. členu
Dopolni se tretja alineja prvega odstavka, 4. člena, tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico
in se doda: oz. betonska kritina v obliki bobrovca po predhodnem soglasju zavoda.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA ŠT. 1
Dopolni se tretja alineja prvega odstavka, 4. člena, tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z
vejico in se doda: oz. betonska kritina v obliki bobrovca po predhodnem soglasju zavoda.
( 9 ZA; 0 PROTI )
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 65
Občinski svet Občine Straža in sprejme Odlok o razglasitvi mlina Vavta vas za kulturni
spomenik lokalnega pomena z vloženim amandmajem.
( 8 ZA; 0 PROTI )
K točki 5
Odlok o predkupni pravici Občine Straža – prva obravnava in sprejem
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 član odbora poročal o njihovem delu.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Alojz Knafelj:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Odlok o predkupni pravici Občine Straža v prvi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 66
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o predkupni pravici v Občini Straža v prvi
obravnavi.
(9 ZA; 0 PROTI )
Glede na to, da ni bilo pri prvi obravnavi odloka nobenih pripomb na sam odlok, je župan predlagal,
da se na podlagi 82. člena Poslovnika na tej seji opravi tudi druga obravnava.
PROCEDURALNO – g. Borut Likar – dnevni red, kako se bodo točke obravnavale je bil sprejet že
pod točko 1
Župan je dal v nadaljevanju svoj predlog na glasovanje.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 67
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se na tej seji opravi tudi druga obravnava Odloka o
predkupni pravici v Občini Straža.
( 8 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
predkupni pravici v Občini Straža.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 68
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o predkupni pravici v Občini Straža.
( 8 ZA; 0 PROTI )
K točki 6
Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto - seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, g. Borut Novak, je uvodoma občinski svet seznanil z
letnim poročilom knjižnice.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:

g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 69
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z letnim poročilom 2014 Knjižnice Mirana Jarca za
Občino Straža.
( 9 ZA; 0 PROTI )
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K točki 7
Letno poročilo JP Komunala Novo mesto d.o.o. za leto 2014 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo je podal g. Gregor Klemenčič, direktor JP Komunala d.o.o.
Omenjeno točko dnevnega reda je na svoji seji obravnavali Odbor za okolje, prostor, komunalo in
promet . V nadaljevanju je član odbora g. Alojz Knafelj poročali o njihovem delu.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Alojz Knafelj:
Sklep odbora
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu občine Straža, da sprejme
Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2014.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
-g. Andrej Petkovič
-g. Andrej Radešček
-g. Alojz Knafelj
-g. Janez Jerič

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 70
Občinski svet Občine Straža sprejme Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2014.
( 9 ZA; 0 PROTI )
K točki 8
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za
programsko obdobje 2015 – 2020 – 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 gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem. V nadaljevanju je predsednik odbora poročal o njihovem delu.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, g. Andrej Petkovič:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu, da obravnava predlagani
Pravilnik in se opredeli glede njegove vsebine. Pri ukrepu 8 naj se opredeli o dodeljevanju sredstev z
vidika dokazovanja dejanskega prevzema kmetije v prihodnosti. Po pridobitvi soglasij ministrstev naj
Občinski svet Pravilnik z morebitnimi dopolnitvami sprejme.
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RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 71
Občinski svet Občine Straža je obravnaval predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2015-2020 in se strinja z
njegovo vsebino. Po pridobitvi soglasij ministrstva se Pravilnik z morebitnimi dopolnitvami
predlaga v sprejem.
( 8 ZA; 0 PROTI )
K točki 9
Sprememba Poslovnika Občinskega sveta 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 ja obravnavala Komisija za statut in poslovnik. V nadaljevanju je
predsednica komisije poročala o njihovem delu.
Komisija za statut in poslovnik, ga. Marija Mihelič:
Sklep komisije:
Komisija za statut in poslovnik predlaga občinskemu svetu, da sprejme Spremembo Poslovnika
Občinskega sveta Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in g. Andrej Petkovič
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 72
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Spremembo Poslovnika Občinskega sveta Občine
Straža v prvi obravnavi.
2. Predlog Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža se spremeni v Dopolnjen
predlog Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža in se na tej seji opravi
druga obravnava.
( 9 ZA; 0 PROTI )
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Po opravljeni drugi obravnavi in razpravi v kateri ni nihče sodeloval je Občinski svet sprejel naslednji
predlog sklepa:
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 73
Občinski svet Občine Straža sprejme Spremembo Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža.
( 9 ZA; 0 PROTI )
K točki 10
Dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva 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 gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem. V nadaljevanju je predsednik odbora poročal o svojem delu.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, g. Andrej Petkovič:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Pravilnik o
dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 74
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
razvoj podjetništva v Občini Straža.
( 9 ZA; 0 PROTI )
K točki 11
Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 – 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 okolje, prostor, komunalo in
promet. V nadaljevanju je član odbora poročala o svojem delu.
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Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Alojz Knafelj:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015.

V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, g. Janez Jerič in g. Andrej Radešček
Obrazložitev glasu:
g. Andrej Petkovič – glasoval ZA – pohvalil občinsko upravo, da je začela urejati te zadeve na tem
področju
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 75
Občinski svet Občine Straža sprejme dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Straža za leto 2015 z dopolnitvami iz razprave.

(8 ZA; 0 PROTI )
K točki 12
Sprememba Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini – nadaljevanje obravnave
in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Omenjena točka se je obravnavala že na prejšnji seji in se je nadaljevala pri razpravi o predlogih sklepov.
RAZPRAVA o predlogih sklepov:
V razpravi je sodeloval g. Ivan Kopina.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 76
Občinski svet Občine Straža sprejme odločitev, da se spremeni ureditev posameznih vrst
klasičnih grobov na novem delu pokopališča Vavta vas. Pripravi se predlog o spremembi
Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža.
(8 ZA; 0 PROTI )
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K točki 13
Program urejanja lastništva zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v zasebni
lasti – 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 okolje, prostor, komunala in
promet. V nadaljevanju je član odbora poročal o svojem delu.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Alojz Knafelj:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme :
1. V letu 2015 se prioritetno ureja lastništvo zemljišč, ki so uvrščena v veljavni Načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2015 in zemljišč, ki se pridobijo s sklenitvijo darilne pogodbe.
2. O nadaljnjih prioritetah urejanja lastništva zemljišč se odloča vsako leto ob sprejemu načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala g. Borut Likar in g. Alojz Knafelj.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 77
1. V letu 2015 se prioritetno ureja lastništvo zemljišč, ki so uvrščena v veljavni Načrt
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015 in zemljišč, ki se pridobijo s
sklenitvijo darilne pogodbe.
2. O nadaljnjih prioritetah urejanja lastništva zemljišč se odloča vsako leto ob sprejemu načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja.
( 8 ZA; 0 PROTI )
K točki 14
Poročilo o delovanju Sveta zavoda Osnovne šole Vavta vas - seznanitev
Glede na pobudo podano na prejšnji seji, je predstavnik Sveta zavoda osnovne šole Vavta vas, g. Samo
Jakljič, podal poročilo o delovanju zavoda.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in g. Andrej Radešček
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K točki 15
Program dela Nadzornega odbora Občine Straža za 2015 – obravnava
Seznanitev pri tej točki je podala predsednica Nadzornega odbora ga. Anita Avbar Salopek.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala
g. Borut Likar in ga. Marija Mihelič
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 78
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s programom dela Nadzornega odbora za leto 2015.
( 7 ZA; 0 PROTI )
K točki 16
Kadrovske zadeve - Sprememba člana v SPVCP
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 79
Predstavnico v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu s strani Občine Straža Jasno
Gril zamenja nova predstavnica s strani Osnovne šole Vavta vas Sabina Erjavec.
( 8 ZA; 0 PROTI )
K točki 17
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- g. župan
- g. Dušan Dular
- g. Andrej Petkovič
- g. Borut Likar
- g. Janez Jerič
- g. Andrej Radešček
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Proceduralno – g. Alojz Knafelj – ali gre pri vprašanjih svetnika Andreja Radeščka za njegova
vprašanja ali vprašanja društva KPD Svoboda
POBUDA ŠT. 74 – g. ŽUPAN
- Dnevi na Krki se odvijali od 10. do 12. 7. 15. Dogodki bodo potekali 3 dni, progam bo objavljen v
letaku, ki bo izšel predvidoma v ponedeljek.
POBUDA ŠT. 75 – g. ŽUPAN
- Strategija razvoja občine Straža bo v naslednjem tednu dana svetnikom v razpravo, v septembru bodo
organizirane tudi delavnice .
POBUDA ŠT. 76 – g. ŽUPAN

- Poziv svetnikom za pobude za spremembo poslovnika in statuta do 10.7.2015.
POBUDA ŠT. 77 – g. ŽUPAN
- Naslednja seja bo predvidoma 24.9.2015.
VPRAŠANJE ŠT. 78 – g. DUŠAN DULAR
- Občan Jurke vasi je dobil poziv za priključitev na kanalizacijo in plačilo prispevka v vrednosti cca
1.600€. Ima podatke (račun), da je bil za podobno priključitev leta 2000/2001 v Rumanji vasi prispevek
ob priključitvi cca 300€. Sprašuje, zakaj 5x višja cena, saj smo do določenega časa vsi plačevali
samoprispevek, iz katerega so potem nekateri dobili kanalizacijo po nižji ceni, sedaj pa se to nič ne
upošteva? - pisno vprašanje
VPRAŠANJE ŠT. 79 – g. DUŠAN DULAR
- Na začetku mandata smo se vsi strinjali, da občina potrebuje strateški dokument. Ob potrjevanju
proračuna občine smo sprejem tega dokumenta vezali tudi na rebalans proračuna. Obljubljeno je bilo,
da bo občinska uprava pripravila osnutek dokumenta vsaj do polletja in ga posredovala v obravnavo in
dopolnitev t.i. zainteresirani javnosti. V kakšni fazi je priprava tega dokumenta in roki za objavo prve
verzije predloga tega dokumenta? – pisno vprašanje
POBUDA ŠT. 80 – g. ANDREJ PETKOVIČ
- Kako so tretirane pobude in vprašanja članov odbora, ki so zapisana v zapisniku odbora?
Odgovor župana:
Določila občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za odbore; predsedniki odborov so tisti, ki bi
morali pobude in vprašanja članov odborov prenesti občinskemu svetu, na vprašanja in pobude odborov
bomo odgovorili.
VPRAŠANJE ŠT. 81 –g. BORUT LIKAR
- Statut Občine Straža nedvoumno določa, da je občina dolžna članu nadzornega odbora, ki opravlja
nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo. Iz razpoložljivih komunikacij je razvidno, da Nadzorni
odbor ni prejel želenega gradiva vse od 18. februarja in to kljub štirim pisnim urgencam. Do danes, kot
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mi je poznano, NO še ni imel možnosti vpogleda v želeno dokumentacijo, čeprav ste pisno obljubljali,
da se bo to zgodilo vsak hip. Celo še več. V zadevo se je moralo vključiti resorno ministrstvo.
V kolikor so obstajali kaki zadrški pravno formalne narave, ste po Statutu občine dolžni sami nanje
opozoriti in tako zagotoviti zakonitost dela. Tega niste storili, kar lahko upravičeno pomeni, da
namenoma onemogočate delo NO. Podobno se je zgodilo že s pobudo, da se NO zaradi nemotenega
strokovnega nadzornega dela zagotovi želeno strokovno pomoč.
Zakaj tak nedopusten odnos do dela NO? - pisno vprašanje
Odgovor župana:
Po parih urgencah smo No predali vso dokumentacijo, preverjali smo namreč, kako je z dokumentacijo
poslano izven sedeža NO, naslov NO odbora je namreč na Ulici talcev 9 in dokumenti ne smejo iz hiše.
Z NO smo dogovorjeni za sam način dela, do strokovne pomoči NO ni upravičen, upravičen je samo do
izvedenca za posamezna vprašanja. Glede podjemnih pogodb računamo, da bodo v ponedeljek
podpisane, tako, da bo No lahko začel nemoteno delati.
VPRAŠANJE ŠT. 82 – g. BORUT LIKAR
- Gospod Zdravko Poglajen je svetnikom občinskega sveta posredoval pismo, ki ga je naslovil na
župana. Iz pisma se da zaključiti, da se razmere na Drganjih selih z rabo poti mimo Poglajena še niso
uredile. Stvari se kot kaže celo dodatno zaostrujejo.
Zanima me:
1. Namen in smoter občine pri vztrajanju razlastitve zgolj Poglajenovega dvorišča;
2. Zagotovitev preprečitve škode, ki se zaradi preobremenjenosti rabe dvorišča pojavlja na stanovanjski
hiši družine Poglajen, kar je nedvomno odgovornost občine in
3. Načrtovano rešitev s strani občine, saj večletni problem kljub številnim vključevanjem državnih
organov, neuspešnih opozarjanj Varuha človekovih pravic ostaja ne zgolj osebni temveč predvsem
občinski – pisna pobuda
POBUDA ŠT. 83 g. BORUT LIKAR
- Zdrs skal na straškem hribu
Odgovor župana:
V lanskem letu smo začeli s pregledovanjem kritičnega pobočja na straškem hribu, nevarne skale so
označene v registru, potrebno je narediti nek program. Težav v tistem delu, kjer je lastnica država ne bi
smelo biti, pojavile pa se bodo pri lastnikih, ki imajo gozdove v privatni lasti, saj je namreč vsak lastnik
odgovoren za nevarnost. Potrebno bo najti način v obliki sofinanciranja zaščitnih ograj, ki ga bomo
pripravili do jeseni.
VPRAŠANJE ŠT. 84 - g. BORUT LIKAR
- Nova cesta v Straži
Odgovor župana:
Ne dela se cesta, ampak sprehajalna pot, ki pa je v proračunu na postavki urejanje sprehajalnih poti.
VPRAŠANJE ŠT. 85 - g. JANEZ JERIČ

- Kdaj bo odgovorjeno na njegovo vprašanje iz prejšnje seje?
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Odgovor župana:
Odgovori so v gradivu, ki so ga svetniki prejeli pred začetkom seje
POBUDA ŠT. 86 - g. ANDREJ RADEŠČEK
-KPD Svoboda je na svoji seji obravnavalo poročilo ekološke patrulje RDEG Ivančna gorica in na
podlagi tega sprejelo sklep, da se predlaga OS občine Straža, da na svoji seji obravnava poslovanje
podjetja EKOSISTEMI na lokaciji bivše opekarne – pisna pobuda.
POBUDA ŠT. 87 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- Na zboru krajanov je bilo s strani župana/občinske uprave obljubljeno/rečeno, da bo v Jurki vasi
postavljena obvestilna tabla pri komunalnem otoku. Glede na to, da do sedaj pano še ni postavljen,
sprašujemo, kdaj lahko pričakujemo realizacijo? – pisna pobuda
POBUDA ŠT. 88 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- Pri izračunu komunalnega prispevka za priključek na javno kanalizacijsko omrežje je občan Jurke
vasi dobil informacijo, da je izračun prispevka sestavljen iz dveh delov in sicer 30% vezano na površino
objekta priključenega na omrežje in 70% na velikost (gradbene) parcele. Prosimo za odgovor, v kakšni
povezavi je velikost (gradbene) parcele s kanalizacijskim priključkom, saj meteorne vode ne bodo
speljane v omrežje, pa tudi ostali gradbeni objekti ne bodo vplivali na priključek – pisna pobuda
Odgovor župana:
Komunalni prispevek se obračuna na podlagi Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Straža (Uradni list RS, št. 12/14). Na podlagi 8. člena Odloka je določeno
razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt), ki je na celotnem
območju opremljanja (celotna občina) enako in znaša Dp=0,30 in Dt=0,70
Podlaga za določitev razmerja je Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07), ki v 7. členu določa faktorje dejavnosti in razmerja med deležem parcele in deležem neto
tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, pri čemer je največje dopustno razmerje
0,3:0,7 za en ali drug delež.
Skladno s 6. členom Odloka se površina parcele se za objekte, za katere se pridobiva gradbeno
dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih
prostorskih aktov Občine Straža. V primerih, ko parcele objekta ni določena, se parcela za odmero
komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
POBUDA ŠT. 89 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- Občan je odstopil (navedel brezplačno) na svojem zemljišču prostor za jašek. Po njegovih navedbah
bi moral ta jašek in omrežje po projektu potekati pod cestiščem in ocenjuje, da je vse skupaj narejeno
»na črno«. Glede na to, da sedaj nima pripravljenega niti priključka na omrežje, sprašuje, zakaj se zadeve
vezano na to, ne rešujejo v obojestransko korist/zadovoljstvo? Dodaja tudi, da je od strokovnega osebja,
ki je pregledovalo jaške in omrežje dobil informacijo, da je to naše omrežje edino, ki nima v jaške že
puščene priključke, kar bi omogočilo precej laže izpeljati priključek. Zaradi tega bo potrebno jaške
ponovno vrtati/prebijati, za kar obstaja možnost poškodovanja jaškov – pisna pobuda
POBUDA ŠT. 90 - g. ANDREJ RADEŠČEK
-Vprašanje s strani ribičev glede nemotenega prehoda po levem bregu Krke
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Odgovor župana:
-imel je srečanje treh okoljevarstvenikov, treh inšpektorjev, ki so šli na ogled terena, ograja je privatna
lastnina in je v pristojnosti inšpektorjev.
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Dušan Krštinc l.r.

