02
Številka: 90001-10/2015-2
Datum: 28.10.2015
ZAPISNIK
7. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 22. oktobra 2015, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
7. 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 10 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 17.07 se je seji pridružil g. Janez Jerič, tako, da je bilo na seji navzočih 11 od 13.
svetnic in svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Dular Dušan, Jerič Janez, Kopina Ivan, Kregar Albin, Likar Borut, Merlin Mateja, Mihelič Marija,
Petkovič Andrej, Plut Lidija, Radešček Andrej in Lili Šiler
Opravičeno odsotni: Knafelj Alojz in Tomc Jana
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
- ga. Andreja Kren - članica občinske uprave
- g. Gregor Klemenčič in g. Igor Ilar – direktor in predstavnik JP Komunala Novo mesto
- ga. Judita Podgornik Zaletelj - predstavnica ZVKD Novo mesto
- predstavniki medijev
- občani

Zapisnik 7. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2015

2

PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 6. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Zapisnik 1. korespondenčne seje občinskega sveta – pregled in sprejem
4. Zapisnik 2. korespondenčne seje občinskega sveta – pregled in sprejem
5. Zapisnik 3. korespondenčne seje občinskega sveta – pregled in sprejem
6. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
7. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža – prva obravnava in sprejem
8. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Straža - obravnava in sprejem
9. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža –
obravnava in sprejem
10. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas in o
plačevanju oskrbnine – obravnava in sprejem
11. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke
pri Osnovni šoli Vavta vas - obravnava in sprejem
12. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža –
obravnava in sprejem
13. Sklep o določitvi cene za odkup zemljišč, po katerih potekajo zgrajene občinske kategorizirane
ceste v Občini Straža – obravnava in sprejem
14. Kulturni spomenik lokalnega pomena »Dularjev mlin z žago« nekoč in danes - seznanitev
15. Informacija o stanju projekta Cerod II - seznanitev
16. 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 ne predlaga razširitve dnevnega reda in ga daje v sprejem nespremenjenega.
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RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 80
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red.
(9 ZA; 0 PROTI)

K točki 2
Zapisnik 6. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 6. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala g. Borut Likar in g. Andrej Petkovič
g. Borut Likar je repliciral odgovoru v.d. direktorice
Župan je dal na glasovanje predlog iz razprave g. Boruta Likarja: Občinski svet Občine Straža
sprejeme, da se v sklepu št.: 75 iz črta zadnji del besedila » z dopolnitvami iz razprave«
Predlagani sklep je dal župan na glasovanje.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 81
Občinski svet Občine Straža sprejeme, da se v sklepu št.:75 iz besedila črta » z dopolnitvami iz
razprave«
(2 ZA; 4 PROTI)
Župan je povedal, da bo na naslednji seji podan svetnikom prepis magnetograma navedenega sklepa
občinskega sveta.
V nadaljevanju je dal župan na glasovanje Zapisnik 6. seje OS.
Obrazložitev glasu:
g. Dušan Dular - glasovanja se bo vzdržal, saj ni bil prisoten na prejšnji seji
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ga. Mateja Merlin - glasovanja se bo vzdržala, ker ni bila prisotna na prejšnji seji
ga. Lidija Plut – glasovanja se bo vzdržala, ker ni bila prisotna na prejšnji seji
g. Albin Kregar – glasovanja se bo vzdržal, ker ni bil prisoten na prejšnji seji
ga. Mihelič Marija – glasovala bo ZA, to je dejansko stanje zapisnika, preverjati je potrebno ali je
sklep zadovoljivo napisan in pokrije delovanje pravnega dejanja naprej
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 82
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 6. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(2 ZA; 1 PROTI)
K točki 3
Zapisnik 1. Korespondenčne seje OS Občine Straža
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 83
Občinski svet Občine Straža sprejme zapisnik 1. Korespondenčne seje OS Občine Straža.
( 9 ZA; 0 PROTI )
K točki 4
Zapisnik 2. Korespondenčne seje OS Občine Straža
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval:
Obrazložitev glasu:
g. Andrej Radešček – glasoval PROTI – to ni tematika za korespondenčno sejo, sklicane so bile tri
korespondenčne seje, lahko bi se sklicala redna seja.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 84
Občinski svet Občine Straža sprejme zapisnik 2. Korespondenčne seje OS Občine Straža.
( 6 ZA; 1 PROTI )

K točki 5
Zapisnik 3. Korespondenčne seje OS Občine Straža
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Dušan Dular
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasoval PROTI – težko se je odločati in opredeljiti o nečem, za kar jim ni bilo
posredovano nič konkretno napisano, prav tako bi bili lahko svetniki seznanjeni z rezultati glasovanja
na prejšnji korespondenčni seji, ni nujno, da se verjame v rezultat glasovanja
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 85
Občinski svet Občine Straža sprejme zapisnik 3. Korespondenčne seje OS Občine Straža.
( 5 ZA; 1 PROTI )
K točki 6
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
– seznanitev
Poročilo je podal župan.
K točki 7
Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža – prva obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet gradiva ni obravnaval, ker seje odbora ni bilo.
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RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
ga. Mateja Merlin in g. Andrej Petkovič

Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 86
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža v
prvi obravnavi
( 9 ZA; 0 PROTI )

Glede na to, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo
predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, je župan
predlagal občinskemu svetu v skladu z 82. členom Poslovnika, da se na tej seji opravi še druga
obravnava odloka.
V sprejem je predlagal naslednji predlog sklepa:
Predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža se spremeni v Dopolnjen predlog
Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža in se na tej seji opravi druga obravnava.
RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi ni nihče sodeloval
Obrazložitev glasu:
g. Dušan Dular – glasoval PROTI – odbor o tem ni razpravljal, po njegovem mnenju gredo zadeve
prehitro, gradivo naj najprej obravnava pristojni odbor
Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 87
Predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža se spremeni v Dopolnjen
predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža in se na tej seji opravi druga
obravnava.
( 0 ZA; 9 PROTI )
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K točki 8
Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Straža 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.
Elaborat je na svoji seji obravnaval Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. V nadaljevanju je
predsednik odbora g. Andrej Petkovič 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 sprejme Sklep o
potrditvi cen storitev gospodarske javne službe povezane z nepretočnim greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Straža.
Odbor predlaganega sklepa ni sprejel.
Omenjeno točko dnevnega reda bi moral na svoji seji obravnavati Odbor za okolje, prostor, komunalo
in promet, ki pa se ni sestal.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:

- g. Dušan Dular, ga. Marija Mihelič, g. Albin Kregar, g. Andrej Petkovič, g. Janez Jerič in g.
Andrej Radešček
g. Dušan Dular je repliciral predstavniku Komunale d.o.o.
ga. Lidija Plut je replicirala predstavniku Komunale d.o.o.
Glede na predlog svetnika Dušana Dularja in svetnice Marije Mihelič iz njune razprave, ki sta
predlagala, da se točka prekine in se jo obravnava na naslednji seji je dal župan v nadaljevanju na
glasovanje naslednji predlog sklepa: Občinski svet prekine obravnavo navedene točke. Razprava in
odločanje o tej točki – točki 8 dnevnega reda, se preložita na naslednjo sejo.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 88
Občinski svet prekine obravnavo navedene točke. Razprava in odločanje o tej točki – točki 8
dnevnega reda, se preložita na naslednjo sejo.
( 9 ZA; 0 PROTI )
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K točki 9
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč 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 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 sprejme Pravilnik o
sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža.
Dodatno obrazložitev je podal še Matjaž Petruna.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
ga. Mateja Merlin, g. Andrej Radešček , , g. Janez Jerič, g. Albin Kregar in ga. Lidija Plut
g. Andrej Petkovič je repliciral ga. Lidiji Plut
Glede na predloge iz razprave za popravke 3. člena Pravilnika , je dal župan najprej na glasovanje
spremenjen 3. člen Pravilnika:
1. Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje MKČN so upravičeni lastniki oz.
solastniki obstoječih objektov na območju Občine Straža, ki imajo stalno prebivališče v
Občini straža in ki se nahajajo:
- izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega
omrežja in je v objektu prijavljeno stalno prebivališče;
- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov izgradnje
ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
2. Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje hišnega črpališča so upravičeni
lastniki oz. solastniki obstoječih objektov na območju Občine Straža, ki imajo stalno
prebivališče v Občini Straža in ki se nahajajo znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni
možna izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 89
Občinski svet Občine Straža sprejeme, da se spremeni 3. člen Pravilnika in sicer tako, da
se glasi:
1.) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje MKČN so upravičeni
lastniki oz. solastniki obstoječih objektov na območju Občine Straža, ki imajo stalno
prebivališče v Občini straža in ki se nahajajo:
-izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni predvidena izgradnja javnega
kanalizacijskega omrežja in je v objektu prijavljeno stalno prebivališče;
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-znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov
izgradnje ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
2.) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje hišnega črpališča so
upravičeni lastniki oz. solastniki obstoječih objektov na območju Občine Straža, ki imajo
stalno prebivališče v Občini Straža in ki se nahajajo znotraj aglomeracij (območij
poselitev), kjer ni možna izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka.
( 11 ZA; 0 PROTI )

V nadaljevanju je dal župan na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav in hišnih črpališč v Občini Straža s spremenjenim 3. členom.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 90
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža s spremenjenim 3. členom.
( 11 ZA; 0 PROTI )
Župan je odredil 10 minutni odmor. Seja se je nadaljevala s prisotnostjo vseh svetnic in svetnikov, ki
so bili prisotni že pred začetkom odmora.
Zaradi prisotnosti predstavnice ZVKD, ki je podrobneje obrazložila 14. točko dnevnega reda, je župan
v skladu z 32. členom Poslovnika predlagal občinskemu svetu, da se spremeni predlagani dnevni red
in se najprej obravnava 14. točka dnevnega reda, nato pa ostale točke dnevnega reda.
RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 91
Občinski svet Občine Straža v skladu z 2. odstavkom 32. člena Poslovnika spremeni vrstni red
obravnave točk dnevnega reda; in sicer, da prične z obravnavo 14. točke in potem nadaljuje z
10. točko dnevnega reda.

( 11 ZA; 0 PROTI )
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K točki 14
Kulturni spomenik lokalnega pomena »Dularjev mlin z žago« nekoč in danes - seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev sta podali predstavnica ZVKD Novo mesto ga. Judita Podgornik Zaletelj in ga.
Manica France Klemenčič.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, ga. Lidija Plut, g. Andrej Radešček in g. Dušan Dular
K točki 10
Pravilnik o spremembi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas in o
plačevanju oskrbnine
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Omenjeno točko dnevnega reda ja obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je
predsednica komisije poročala o njihovem delu.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Lili Šiler:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Pravilnik o spremembi
Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas in o plačevanju oskrbnine.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Ivan Kopina
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 92
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu
otrok v vrtec Krkine lučke in o plačevanju oskrbnine.
2. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Krkine lučke in o plačevanju
oskrbnine se objavi na spletni strani Občine Straža in na spletni strani Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Vavta vas.
( 11 ZA; 0 PROTI )
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K točki 11
Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnem vrtcu Krkine lučke
pri OŠ Vavta vas – 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 spremembi Sklepa o
določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 93
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in
rezervacij v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas.

( 11 ZA; 0 PROTI )
K točki 12
Pravilnik o spremembi pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža –
obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Petruna.
Omenjeno točko dnevnega reda bi moral obravnavati Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ki
pa se ni sestal.
V razpravi ni nihče sodeloval.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 94
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o pokopališkem redu za
pokopališča v Občini Straža.
(11 ZA; 0 PROTI )
K točki 13
Sklep o določitvi cene za odkup zemljišč, po katerih potekajo zgrajene občinske kategorizirane
ceste v občini Straža
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Omenjeno točko dnevnega reda bi moral obravnavati Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ki
pa se ni sestal.
Kratko obrazložitev je podal g. Samo Jakljič.
Za omenjeno točko dnevnega reda je bilo občinskemu svetu pred sejo dano še dodatno gradivo –
pripombo občana , ki jo je podrobneje obrazložila ga. Tea Urbančič Kavšček.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Andrej Radešček, ga. Lidija Plut, g. Albin Kregar, ga. Marija Mihelič in g. Dušan
Dular
g. Andrej Petkovič je repliciral predhodnim razpravljavcem
g. Ivan Kopina je repliciral predhodnim razpravljavcem
g. Albin Kregar je repliciral predhodnim razpravljavcem
g. župan je dodatno pokomentiral razprave
g. Dušan Dular je repliciral odgovoru župana
g. Borut Likar je repliciral odgovoru župana
Župan je po razpravi v skladu z 36. členom Poslovnika zaradi priprave novih sklepov odredil deset
minutni odmor.
Seja se je nadaljevala ob 20.31 s prisotnostjo vseh svetnic in svetnikov, ki so bili prisotni že pred
odmorom.
Župan je v sprejem predlagal dva sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o določitvi cene za odkup zemljišč, po katerih potekajo
zgrajene občinske kategorizirane ceste v Občini Straža.
2. Občinski svet Občine Straža predlaga in zadolži občinsko upravo, da pristopi k urejanju lastništva
občinskih kategoriziranih cest po zasebnih zemljiščih tako, da pozove lastnike k brezplačnemu
prenosu zemljišč na občino. Občina krije stroške parcelacije in vse stroške povezane s postopkom
prenosa.
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RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 95
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o določitvi cene za odkup zemljišč, po katerih
potekajo zgrajene občinske kategorizirane ceste v Občini Straža
( 1 ZA; 9 PROTI )

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 96
Občinski svet Občine Straža predlaga in zadolži občinsko upravo, da pristopi k urejanju
lastništva občinskih kategoriziranih cest po zasebnih zemljiščih tako, da pozove lastnike k
brezplačnemu prenosu zemljišč na občino. Občina krije stroške parcelacije in vse stroške
povezane s postopkom prenosa.

( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 15
Informacija o stanju projekta Cerod II - seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Seznanitev k tej točki je podal g. Albin Kregar direktor podjetja Cerod d.o.o.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
K točki 16
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- g. župan
- g. Janez Jerič
- ga. Lidija Plut
- g. Borut Likar
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g. Andrej Petkovič
ga. Marija Mihelič
g. Andrej Radešček

VPRAŠANJE ŠT. 91– g. JANEZ JERIČ
- kje se čisti odpadna padavinska voda, kako se bo to zaračunavalo
POBUDA ŠT. 92 – ga. LIDIJA PLUT
- zaradi neizvajanja zimskega pluženja na poteh, ki niso v lasti občine j potrebno pred zimskim
pluženjem o tem opozoriti lastnike objektov, da se lahko pravočasno dogovorijo za individualno
čiščenje
Odgovor župana:
- zadevo bomo uredili
POBUDA ŠT. 93 - g. BORUT LIKAR

- na območju vodnega zajetja v Straži ( gre za varovano območje, ki je okoljevarstveno zelo
občutljivo) je opaziti nekakšen kontejner, povečana prisotnost ljudi in povečano število
različnih aktivnosti.
Glede na dejstvo, da se številni obračajo na mene kot občinskega svetnika, mi prosim pisno odgovorite
o legalnosti postavitve omenjenega objekta in kateremu namenu služi (pisno vprašanje) – pisni
odgovor.
POBUDA ŠT. 94 - g. BORUT LIKAR
- glede na razplet dogodkov in na nezadovoljiv odgovor na njegovo postavljeno vprašanje v zvezi s
peš potjo pri OŠ Vavta vas, je v skladu z 18. členom Poslovnika predlagal, da se na naslednji seji
opravi razprava glede njegove pobude št. 59, o tem naj se opredeli občinski svet
Odgovor župana:
- če bodo za ureditev te poti zagotovljena sredstva v proračunu, se bo v vsakem primeru o z ureditvijo
te poti začelo, težko pa se predvidi, kdaj bo ta pot končana
Župan je dal glede na pobudo g. Boruta Likarja v skladu z 18. členom Poslovnika na glasovanje
naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se na naslednji seji opravi razprava glede pobude g. Boruta
Likarja.
Obrazložitev glasu:
g. Andrej Petkovič – glasoval PROTI – v razpravi je bilo izpostavljeno, da bo ta predlog uvrščen v
naslednji proračun, ne vidi kaj bi ta razprava doprinesla
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 96
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se na naslednji seji opravi razprava glede pobude g.
Boruta Likarja.
( 6 ZA; 3 PROTI )
POBUDA ŠT. 95 - g. BORUT LIKAR
- ažurnost na spletni strani občine predvsem glede gradiva za občinski svet
Odgovor župana:
v pripravi je nova spletna strani, kjer bodo vsi podatki ažurni je pa bilo svetniku po seji s strani
Karmen Turk predstavljeno, kje na spletni strani se nahaja gradivo za občinski svet kakor tudi vabila
za ostala delovna telesa.
POBUDA ŠT. 96 – g. ANDREJ PETKOVIČ
- na vabilih odborov naj se na dnevni red uvrsti točka »Razno«
Odgovor župana:
- Občinska uprava bo to preverila

POBUDA ŠT. 97 – ga. MARIJA MIHELIČ
- pri pripravi proračuna naj se umesti za prostor za čolnarno in prostor za shranjevanje čolnov
Odgovor župana:
- idejni projekt je že bil narejen v sklopu projekta veslaškega centra in sicer na Dularjevem travniku”,
se bo še enkrat preverilo možnosti

POBUDA ŠT. 98 – g. ANDREJ RADEŠČEK
- prestavljena oglasna deska v Jurki vasi stoji na neprimernem mestu in ni dosegla svojega namena,
lahko jo prestavijo vaščani sami
Odgovor župana:
- odgovor bo podan pisno
VPRAŠANJE ŠT. 99 – g. ANDREJ RADEŠČEK
- v kakšni povezavi je velikost gradbene parcele s kanalizacijskim priključkom
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Odgovor župana:
- zadeva je bila podrobneje že razložena tudi na zboru vaščanov v Jurki vasi, za parcelo se odmeri
komunalni prispevek, če pa se gradbena parcela poveča, se obračuna razlika
POBUDA ŠT. 100 – g. ŽUPAN
- naslednji seji bosta 19. 11 .2015 in 22. 12. 2015

Seja je bila zaključena ob 21.25 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Dušan Krštinc l.r.

