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Številka: 90001-10/2015-2
Datum: 07. 12. 2015

ZAPISNIK
8. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 19. novembra 2015,
ob 17. uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
8. 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 11 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 17.02 se je seji pridružil g. Janez Jerič, tako, da je bilo na seji navzočih 12 od 13.
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, Kregar Albin, Likar Borut, Merlin Mateja, Mihelič Marija,
Petkovič Andrej, Plut Lidija, Radešček Andrej, Lili Šiler in Tomc Jana
Opravičeno odsotni: Dular Dušan
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. Polonca Špelko Krštinc – članica občinske uprave
- ga. Andreja Kren - članica občinske uprave
- g. Gregor Klemenčič - direktor JP Komunala Novo mesto
- ga. Judita Podgornik Zaletelj - predstavnica ZVKD Novo mesto
- predstavniki medijev
- občani
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 7. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža – druga obravnava in sprejem
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Straža - obravnava in sprejem
6. Proračun Občine Straža za leto 2016 – prva obravnava in sprejem
7. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2016 – prva obravnava in
sprejem
8. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Mestne občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občine mirna Peč, Občine Žužemberk, in
občine Straža« - prva obravnava in sprejem
9. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena – prva obravnava in sprejem
10. Sklep o določitvi višine uporabe/ najema za prostore v lasti Občine Straža – obravnava in sprejem
11. Razprava o pobudi g. Boruta Likarja št. 59 o spremembi sprehajalne poti mimo OŠ Vavta vas
12. 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.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 98
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Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red.
(12 ZA; 0 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 7. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 7. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar - glasoval PROTI - vsebina zapisnika je skopa, predlaga, da so zapisniki vsebinsko
bogatejši, vse dokler ne bo tako, bo iz protesta in opozorila glasoval PROTI
ga. Jana Tomc – se bo VZDRŽALA - na prejšnji seji ni bila prisotna
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 99
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 7. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(9 ZA; 1 PROTI)

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 ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža – druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Predlog odloka je obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica odbora, ga. Lidija Plut poročala o delu in sklepih odbora.
Sklep odbora:
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Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža v drugi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 100
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža.
( 12 ZA; 0 PROTI )
Ker predstavnik JP Komunala za razlago 5. točke dnevnega reda še ni bil prisoten na seji, je, je župan
v skladu z 32. členom Poslovnika predlagal občinskemu svetu, da se spremeni oz. zamenja predlagani
vrstni red dnevnega reda in se najprej obravnava 6. točka dnevnega reda, nato pa ostale točke
dnevnega reda po vrstnem redu.
RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT.: 101
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se obravnava 6. točka dnevnega reda, to je »Proračun
Občine Straža za leto 2016 – prva obravnava in sprejem«
( 12 ZA; 0 PROTI )

K točki 6
Proračun Občine Straža za leto 2016 – prva obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Proračun so na svojih sejah obravnavali Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za okolje, prostor,
komunalo in promet in Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. V nadaljevanju so predsedniki
oz. člani odborov poročali o njihovem delu.
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Odbor za družbene dejavnosti, ga. Lili Šiler:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Proračuna Občine
Straža za leto 2016 s predlaganima dopolnitvama:
- izgradnja pločnika Sela Hruševec in
- priprava študije za dnevno oskrbovalni center
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
predlog Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2016 v prvi obravnavi.

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ga. Marija Mihelič:
Sklep Odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlaga občinskemu svetu da sprejme predlog
proračuna Občine Straža za leto 2016 v tistih delih, ki se nanaša na odbor z upoštevanjem, da se
sredstva iz proračunske postavke 11001 Investicije na kmetijskih gospodarstvih za primarno kmetijsko
proizvodnjo, prerazporedi na proračunsko postavko 11005 Investicije v dopolnilno dejavnost na
kmetijskih gospodarstvih tako, da na vsako postavko prerazporedimo po 18.000 EUR.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
- ga. Plut Lidija, ga. Mateja Merlin, g. Borut Likar, g. Alojz Knafelj in ga. Marija Mihelič.
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasoval PROTI - v proračunu ne vidi razvojne naravnanosti, ne vidi upravičenosti do
takega odstotka kadrovske okrepitve, proračun bo v drugi obravnavi podprl, če bodo v njem
upoštevani predlogi, ki jih je omenil

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 102
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o proračunu Občine
Straža za leto 2016.

(6 ZA; 3 PROTI )
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K točki 5
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 okolje, prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica odbora ga. Lidija Plut 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
Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Straža
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Andrej Petkovič

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 103
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe
povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Občini Straža.

(11 ZA; 1 PROTI )

K točki 7
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2016 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Predlog odloka je obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica odbora, ga. Lidija Plut poročala o delu in sklepih odbora.
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Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2016 v prvi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasoval PROTI – sam smatra, da je načrt v povezavi s proračunom za leto 2016 in
glede na to kako se je opredelil pri proračunu, se posledično ne more se opredeliti za Načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem v občini Straža za leto 2016
K točki 8
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Mestne občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občine mirna Peč, Občine Žužemberk, in
občine Straža« - prva obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Predlog odloka je obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica odbora, ga. Lidija Plut poročala o delu in sklepih odbora.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme :
1. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave-»Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Mestne občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občina Mirna peč, Občine
Žužemberk in Občine Straža « v prvi obravnavi.
2. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave-»Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Mestne občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občina Mirna peč, Občine
Žužemberk in Občine Straža « po skrajšanem postopku
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Alojz Knafelj, g. Albin Kregar in g. Janez Jerič

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 104
Občinski svet Občine Straža sprejme Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto, Občine Dolenjske
Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža« v prvi obravnavi.

(12 ZA; 0 PROTI )
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Ker predstavnice ZVKD Novo mesto za razlago 9. točke dnevnega reda še ni bilo na seji, je, je župan
v skladu z 32. členom Poslovnika predlagal občinskemu svetu, da se spremeni predlagani dnevni red
in se najprej obravnava 10. 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. 105
Občinski svet Občine Straža potrdi spremembo vrstnega reda dnevnega reda in se najprej
obravnava 10. točka dnevnega reda.

(12 ZA; 0 PROTI )

K točki 10
Sklep o določitvi višine uporabe/najema za prostore v lasti občina 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 določitvi višine
uporabe/najemna za prostore v lasti Občine Straža s sledečimi spremembami:
- iz tretjega člena sklepa se črta 2. točka in se dopolni tretja točka, ki se naj glasi »uporabnikom iz prve
točke tega člena se lahko najem/uporaba pod ugodnejšimi pogoji dodeli na podlagi vloge za
uporabo/najem prostora,
- iz sklepa se črta 5. člen.
Po poročanju predsednice Odbora za družbene dejavnosti, je podal župan občinskemu svetu dodatno
obrazložitev.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
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Župan je dal v nadaljevanju najprej na glasovanje sklep Odbora za družbene dejavnosti: Odbor za
družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme Sklep o določitvi višine
uporabe/najemna za prostore v lasti Občine Straža s sledečimi spremembami:
- iz tretjega člena sklepa se črta 2. točka in se dopolni tretja točka, ki se naj glasi »uporabnikom iz prve
točke tega člena se lahko najem/uporaba pod ugodnejšimi pogoji dodeli na podlagi vloge za
uporabo/najem prostora,
- iz sklepa se črta 5. člen.
Obrazložitev glasu:
g. Albin Kregar – glasoval PROTI – strinja se, da verjetno bo težava glede prijave na razpis društev, v
zadnjem času je velik porast raznih društev v občini, zato meni, da bi moralo vsako društvo svoje
izvajanje tudi sistemsko peljati in to tudi dokazovati, s črtanjem 5. člena pa gre za nezaupanje županu,
glede odrejanja stroška brezplačne odobritve prostorov, sam bi bil vesel, da bi bil kulturni dom v
popolnosti izkoriščen
g. Alojz Knafelj – glasoval PROTI – želi, da je tudi na tem področju določen red

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 106
Občinski svet Občine Straža sprejem Sklep o določitvi višine uporabe/najemna za prostore v
lasti Občine Straža s sledečimi spremembami:
- iz tretjega člena sklepa se črta 2. točka in se dopolni tretja točka, ki se naj glasi »uporabnikom
iz prve točke tega člena se lahko najem/uporaba pod ugodnejšimi pogoji dodeli na podlagi vloge
za uporabo/najem prostora,
- iz sklepa se črta 5. člen.
( 7 ZA; 4 PROTI )

V nadaljevanju je dal župan na glasovanje naslednji predlog sklepa: Občinski svet Občine Straža
sprejme Sklep o določitvi višine uporabe/najema za prostore v lasti Občine Straža z sprejetimi
dopolnitvami.
RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Obrazložitev glasu:
g. Alojz Knafelj – glasoval PROTI – poseg v predlog sklepa in spremembo do take mere, da ne
zadovoljuje želja, ki jih je imel
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 107
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o določitvi višine uporabe/najema za prostore v lasti
Občine Straža z sprejetimi dopolnitvami.
(6 ZA; 4 PROTI )

K točki 11
Razprava o pobudi g. Boruta Likarja št. 59 o spremembi sprehajalne poti mimo OŠ Vavta vas
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, g. Andrej Petkovič, g. Alojz Knafelj, ga. Lidija Plut, g. Janez Jerič, g. Albin Kregar,
ga. Marija Mihelič, g. Andrej Radešček in župan
g. Andrej Petkovič je repliciral g. Borutu Likarju
g. Borut Likar je repliciral g. Andreju Petkoviču
ga. Marija Mihelič je replicirala g. Borutu Likarju
ga. Lili Šiler je replicirala g. Borutu Likarju

K točki 10
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena – prva obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica ZVKD Novo mesto, ga. Judita Podgornik Zaletelj.
Omenjeno točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V
nadaljevanju je predsednica odbora ga. Lidija Plut poročala o njihovem delu in sprejetih sklepih.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme :
1. Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine
Straža, v prvi obravnavi.
2. Odbor predlaga, da se do druge obravnave ponovno ovrednotijo še ostale enote nepremične
kulturne dediščine v Občini Straža in izbrane uvrstijo v Odlok pripravljen za drugo branje.
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RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, g. Andrej Radešček in g. Alojz Knafelj

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 108
Občinski svet Občine Straža sprejme Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju občine Straža v prvi obravnavi.
(12 ZA; 0 PROTI )
Župan je dal v nadaljevanju najprej na glasovanje še sklep Odbora za okolje, prostor, komunalo in
promet: Odbor predlaga, da se do druge obravnave ponovno ovrednotijo še ostale enote nepremične
kulturne dediščine v Občini Straža in izbrane uvrstijo v Odlok pripravljen za drugo branje.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 109
Občinski svet predlaga, da se do druge obravnave ponovno ovrednotijo še ostale enote
nepremične kulturne dediščine v Občini Straža in izbrane uvrstijo v Odlok pripravljen za drugo
branje.
(12 ZA; 0 PROTI )

K točki 16
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- župan
- ga. Lidija Plut
- g. Borut Likar
- g. Andrej Radešček
- ga. Marija Mihelič
- g. Albin Kregar
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POBUDA ŠT. 101- g. ŽUPAN
- naslednja seja bo 22. 12. 2015
POBUDA ŠT. 102 - g. ŽUPAN
- Mednarodna rafting zveza je potrdila kandidaturo za izvedbo Evropskega prvenstva v Sloveniji v
Straži
POBUDA ŠT. 103 - ga. LIDIJA PLUT
- zapis razprav v zapisnik sej odborov in zapis predlogov k proračunu po alinejah za to sejo
Odgovor župana:
- to nam je bilo že sporočeno in je že dogovorjeno s Teo
VPRAŠANJE ŠT. 104 - g. BORUT LIKAR
- na 7. redni seji Občinskega sveta sem županu zastavil pisno pobudo, oziroma vprašanje, ki se v
zapisniku omenjene seje vodi pod številko 93. Prosil sem, da mi glede postavljenega kontejnerja na
občutljivem okoljevarstvenem območju pisno pojasnite legalnost postavitve in njegova namembnost.
V pisnem odgovoru mi sporočate da gre v tem primeru za privatno parcelo in da Občina Straža ni
pristojna za ugotavljanje legalnosti postavitve kontejnerja, niti za ugotavljanje namembnosti le tega.
Moje vprašanje se je logično opiralo le na tiste pristojnosti, ki jih občina ima. Čeprav nisem dolžen
pojasnjevati občinske pristojni naj poudarim.
Zakon o lokalni samoupravi določa, da Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena,
ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Med izvirnimi nalogami občine je
navedena tudi skrb za varstvo vodnih virov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja. Statut občine
povzema navedeno dikcijo in jo konkretizira.
Občinski prostorski načrt občine (OPN) v svojih določbah jasno in dvoumno pove, da se mora pri
gospodarjenju s prostorom in prostorskemu razvoju občine med drugim ohranjati narava, varstvo
zdravja ljudi, varstvo okolja in naravnih dobrin. Še posebno poudarja obvodne prostore in vodne vire,
kjer se morajo še posebno upoštevati načela varstva voda in vodnega režima na obstoječih in
potencialnih vodnih virih pred morebitnim onesnaženjem. Za posege na ta območja je treba pridobiti
pogoje in soglasja, ki ga izda pristojni organ. Pri tem se zaradi ranljivosti podzemnih voda izpostavlja
vodovarstveno območje Devetak.
V tem smislu je temeljilo moje prvotno vprašanje. Ali je občina ali drug organ za postavitev
kontejnerja na vodovarstvenem občutljivem območju izdal pogoje in soglasje za postavitev objekta pa
četudi gre verjetno za enostaven ali nezahteven objekt in ali ste se povezali
(zadeva vam je bila namreč poznana že pred mojim vprašanjem) s pristojnimi inšpekcijskimi organi,
kot vam to nalaga člen 6/9-4 Statuta občine Prosim, da mi navedeno pisno pojasnite. – pisno
vprašanje (v prilogi zapisnika) – pisni odgovor

POBUDA ŠT. 105 - g. BORUT LIKAR
- opozoril je svetnike na odgovornost pri sprejemanju odločitev
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POBUDA ŠT. 106 - g. BORUT LIKAR
- parkirana tovorna vozila ob železniški progi pri prehodu v Zalogu- varnostni in ekološko-varstveni
vidik
Odgovor župana:
- pobudo bo odstopil pristojni inšpekcijski službi, lahko pa vsak svetnik kadar opazi nepravilnosti že
sam obvesti Medobčinsko redarstvo in inšpektorat

VPRAŠANJE ŠT. 107 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- zapuščeni vinogradi zaradi trsne rumenice
Odgovor župana:
- zadevo bomo posredovali pristojnemu inšpektorju za kmetijstvo

VPRAŠANJE ŠT. 108 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- priklapljanje na javno komunalno omrežje v Jurki vasi, zakaj črpalke za prečrpavanje niso delovale
Odgovor župana:
- zadevo bomo preverili

POBUDA ŠT. 109 - g. ANDREJ RADEŠČEK
-z danim odgovorom na pobudo št. 98 se vaščani Jurke vasi ne strinjamo. Vsi skupaj vemo, da je bila
navedena parcela nekoč v lasti Agrarne skupnosti Jurka vas in da si jo je Občina Straža prilastila, zato
pričakujemo, da bo vsaj služila vaščanom. Glede na to, da je Občina Straža lastnica parcele, na kateri
smo predvideli postavitev oglasne deske, predvidevamo, da imate pravico in dolžnost na svoji parceli
postaviti oglasno tablo, ki bo služila svojemu namenu vsem vaščanom Jurke vasi.
Zato ponovno dajem pobudo v svojem imenu in v imenu vaščanov Jurke vasi, da postavite oglasno
desko pri komunalnem otoku sredi vasi, kot smo predlagali prvotno in bo služila vsem našim
vaščanom.
Odgovor župana:
- v naslednjem tednu bomo prišli na teren in si ogledali, kje lahko to oglasno desko postavimo

POBUDA ŠT. 110 - ga. MARIJA MIHELIČ
- omejitev vožnje težkih kamionov po naših lokalnih cestah
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Odgovor župana:
- smo že naročili dva prometna znaka« Dovoljeno za lokalni promet«, enega bomo postavili v križišču,
drugega pa na vstopu v občino v Prečni

POBUDA ŠT. 111 - g. ALBIN KREGAR
- predlagal je, da se g. Boruta Likarja povabi na poslušanje magnetograma prejšnje seje, glede njegove
pobude, saj se sam dobro spomni kako je seja potekala in po njegovem mnenju gre za zapravljanje
dragocenega časa svetnikov

VPRAŠANJE ŠT. 112 - g. BORUT LIKAR
- ali je bilo, kot to zahteva poslovnik dano svetnikom dodatno gradivo pri 11. točki dnevnega reda v
odločanje
Odgovor župana:
- dodatno gradivo svetnikom ni bilo izrecno dano, se je pa o dodatnih parcelah razpravljalo, o dodatnih
parcelah pa je občinski svet tudi glasoval

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
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Karmen Turk l .r.
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