02
Številka: 90001-11/2015-2
Datum: 25. 02. 2016
ZAPISNIK
9. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 22. decembra 2015, ob
16. uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
9. 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 17.04 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:
Dular Dušan, Jerič Janez, Knafelj Alojz, Kopina Ivan, Kregar Albin, Merlin Mateja, Mihelič Marija,
Petkovič Andrej, Plut Lidija, Radešček Andrej in Lili Šiler in Tomc Jana
Opravičeno odsotni: Likar Borut
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
- ga. Polonca Špelko Krštinc - članica občinske uprave
-g. Samo Jakljič - član občinske uprave
- predstavniki medijev

Zapisnik 9. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2015

PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 8. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Proračun Občine Straža za leto 2016 – druga obravnava in sprejem
5. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2016 – druga obravnava in
sprejem
6. 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« - druga obravnava in sprejem
7. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016 prva obravnava in sprejem
8. Sklep o določitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena cestam in potem v Občini Straža –
obravnava in sprejem
9. Pobude in vprašanja

K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je na začetku občinski svet seznanil, da v skladu s 30. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Straža ne predlaga razširitve dnevnega reda, umika pa šesto točko dnevnega reda to je: “
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« - druga obravnava in sprejem. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo

SPREMENJENI DNEVNI RED:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 8. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Proračun Občine Straža za leto 2016 – druga obravnava in sprejem
5. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2016 – druga obravnava in
sprejem
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6. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016 prva obravnava in sprejem
7. Sklep o določitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena cestam in potem v Občini Straža –
obravnava in sprejem
8. Pobude in vprašanja

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 110
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red.
(11 ZA; 0 PROTI)

K točki 2
Zapisnik 8. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 8. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 111
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 8. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(12 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
Proračun Občine Straža za leto 2016 – druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku. Župan je občinski svet
seznanil, da do v skladu z 94. členom Poslovnika do roka ni bil vložen noben amandma
Uvodno obrazložitev je podala ga. Polonca Špelko Krštinc.
Proračun so na svoji seji obravnavali Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za okolje, prostor,
komunalo in promet in Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. V nadaljevanju so predsedniki
odborov poročali o njihovem delu.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Lili Šiler:

Sklep odbora:
Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme dopolnjen predlog Proračuna Občine Straža za leto
2016 v drugi obravnavi.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, g. Andrej Petkovič:
Sklep Odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Straža naj sprejme
dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2016 v drugi obravnavi.

Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:

Sklep odbora:
Odbor predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme dopolnjen predlog Proračuna Občine
Straža za leto 2016 v drugi obravnavi.
Po poročanju odborov je župan v skladu s 3. odstavkom 94. člena Poslovnika vložil naslednji
amandama:
AMANDMA k 2. členu Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2016
Iz proračunske postavke 07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite, konto 420101 Nakup
avtomobilov se zmanjšajo sredstva v višini 20.000 EUR in se prerazporedijo na proračunsko postavko
13036 Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori (LC 295043), konto 420401 Novogradnje.
Stanje na proračunski postavki 07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite, konto 420101 Nakup
avtomobilov bo po prerazporeditvi 0 EUR. Stanje na proračunski postavki 13036 Ureditev površin za
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pešce in kolesarje v Podgori (LC 295043), konto 420401 Novogradnje bo po prerazporeditvi 220.000
EUR.
Na podlagi amandmaja se popravi Načrt razvojnih programov za obdobje 2016-2019.

RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:

- g. Dušan Dular
Najprej je dal župan na glasovanje predlagani amandma.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
AMANDMA k 2. členu Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2016
Iz proračunske postavke 07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite, konto 420101 Nakup
avtomobilov se zmanjšajo sredstva v višini 20.000 EUR in se prerazporedijo na proračunsko
postavko 13036 Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori (LC 295043), konto 420401
Novogradnje.
Stanje na proračunski postavki 07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite, konto 420101
Nakup avtomobilov bo po prerazporeditvi 0 EUR. Stanje na proračunski postavki 13036
Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori (LC 295043), konto 420401 Novogradnje bo po
prerazporeditvi 220.000 EUR.

( 12 ZA; 0 PROTI )
V nadaljevanju je dal župan na glasovanje predlog proračuna s prejetim amandmajem.
Obrazložitev glasu:
g. Alojz Knafelj – glasoval ZA – proračun skupaj z amandmajem podpira, žal mu je samo, da
pripravljavec proračuna ni našel sredstev za izgradnjo pločnika in vodovoda Sela – Hruševec
že v tem letu
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 112
Občinski svet Občine Straža sprejme dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Straža za
leto 2016 v drugi obravnavi s sprejetim amandmajem.
( 8 ZA; 0 PROTI )
K točki 5
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2016 – druga 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 predsednica odbora poročala o njihovem delu.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut.
Sklep odbora:
Odbor predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Straža za leto 2016 v drugi obravnavi.
RAZPRAVA o posameznih členih odloka:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 113
Občinski svet Občine Straža sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2016.
( 12 ZA; 0 PROTI )

K točki 6
Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu
2016 - prva obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Tea Urbančič Kavšček.
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RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Janez Jerič, g. Andrej Petkovič, g. Andrej Radešček in ga. Mateja Merlin
g. Janez Jerič je repliciral g Andreju Petkoviču
g. Andrej Petkovič je repliciral g. Janezu Jeriču
g. Andrej Petkovič je repliciral ga. Mateji Merlin
Na osnovi pobude g. Janeza Jeriča se v zapisnik zapiše obrazložitev, ki sta jo podala župan in g.
Andrej Petkovič.
Župan:
Odkar smo dobili uradno odobritev iz strani Ministrstva za šolstvo in šport ter odobritev iz strani
Mednarodne rafting zveze je že približno mesec in pol. Za enkrat državnih sredstev pa tudi evropskih
sredstev nimamo obljubljenih. Pogovori s pokrovitelji bodo stekli po umestitvi v proračun. Določene
razgovore s potencialnimi pokrovitelji smo sicer že opravili, tako, da imamo že zagotovljen en del
sredstev. Določena sredstva bodo prišla tudi preko prijavnin. Znesek, ki ga bo občina dala v sklad je
30.0000 EUR, preko proračuna pa moramo prikazati vse prihodke v sklad, kar pomeni tudi tisto, kar
bo prišlo iz naslova donacij, sponzorstev in prijavnin. Planiramo 120.000 EUR, od tega je 90.000 EUR
sredstev iz ostalih virov, ki se bodo vplačala v sklad. Trudili se bomo, da bo denar, ki ga bo občina
Straža vplačala v proračunski sklad mogoče celo malenkostno obogaten prišel nazaj v občinski
proračun.
Število aktivnih pri tem projektu je že sedaj približno dvajset ljudi, pred samo organizacijo prvenstva
pa računamo tudi na pomoč dodatnih prostovoljcev. Sam kraj Straža bo pridobil na prepoznavnosti, pa
tudi lokalni ponudniki turističnih in gostinskih storitev kot tudi ponudniki prenočišč bodo lahko iztržili
dodatni zaslužek.
Andrej Petkovič:
Nosilec kandidature in organizacije proti Mednarodni rafting zvezi je Rafting zveza Slovenije, ki je že
vplačala določena sredstva na račun Mednarodne rafting zveze in je na nek način garancija za izvedbo
prvenstva. Prijavnine ekip bodo znašale med 25.000 in 30.000 EUR. S prispevki Rafting zveze
Slovenije, s prijavninami in s sponzorstvom, ki je že dogovorjeno je prvenstvo že finančno pokrito.
Brez 30.000 EUR pa ne moremo speljati prvenstva v Straži. Z dodatnim denarjem pa se lahko program
dodatno obogati, kar pomeni, da ne izpeljemo zgolj samo tekmovanja ampak organiziramo tudi
dodatne dogodke ob tekmovanjih. Samo prvenstvo je že v tem trenutku pokrito. Bo pa večino pogodb
sklepala Rafting zveza Slovenije, ki bo tudi krila stroške po teh pogodbah.
Obrazložitev glasu:
g. Albin Kregar – glasoval ZA – organizacija dogodka sicer ne bo najlažja, saj gre za enega večjih
dogodkov pri nas, verjame pa, da je to prvi v nizu večjih dogodkov v mednarodnem obsegu

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 114
1. Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada
Občine Straža za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016 potreben in primeren za
obravnavo ter ga je potrebno v nadaljevanju dopolniti in sprejeti.
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2. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine
Straža za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016 v prvi obravnavi.

( 12 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 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 ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za organizacijo Evropskega
prvenstva v raftingu se spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada
Občine Straža za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016 in se na tej seji opravi druga
obravnava. “

RAZPRAVA o predlogu sklepa:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 115
Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za organizacijo Evropskega
prvenstva v raftingu se spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega
sklada Občine Straža za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016 in se na tej seji
opravi druga obravnava
( 12 ZA; 0 PROTI )

RAZPRAVA o posameznih členih odloka:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Obrazložitev glasu:
g. Alojz Knafelj – glasoval ZA – Straža bo pridobila prvenstvo, ki ga še ni imela, veseli ga, da
se je klima v občinskem svet spremenila, če bi bila zgrajena veslaška proga, bi bila lahko
izpeljana kakšna tekma več tudi v Straži.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 116
Občinski svet Občine Straža sprejem Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža
za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016
( 12 ZA; 0 PROTI )
K točki 7
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena cestam in potem v Občini
Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.

V naslovu predlogov in obrazložitev je izpadla beseda ˝status˝, tako da se predlog Sklepa
glasi: ˝ Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena cestam in potem
v občini Straža ˝. Iz seznama parcel za določitev tega statusa se briše parcela 2213/4 k.o. Gorenja
Straža, ker je v načrtu za ravnanje z nepremičnim premoženjem Občine Straža.
Uvodno obrazložitev je podal g. Samo Jakljič.
Omenjeno točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Predsednica odbora je poročala o njihovem delu.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut.
Sklep odbora:
Odbor predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme Sklep o določitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena cestam in potem v Občini Straža.

V razpravi sta sodelovala:
g. Dušan Dular in ga. Mateja Merlin.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 117
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena cestam in potem v Občini Straža, s črtano parcelo št.: 2213/4, k.o. Gorenja
Straža.
(12 ZA; 0 PROTI )

Zapisnik 9. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2015

10

K točki 8
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- g. Ivan Kopina
- g. Andrej Petkovič
- g. Dušan Dular
- g. Andrej Radešček
- g. Alojz Knafelj
POBUDA ŠT. 113 – g. IVAN KOPINA
- preveri naj se stanje vozišča v križišča pri vulkanizerstvu Longar – Gozdno gospodarstvo, spolzek
asfalt v ovinku iz smeri Dolenje Straže
Odgovor župana:
- zadevo bomo preverili
POBUDA ŠT. 114 – g. ANDREJ PETKOVIČ

- predlagal je, da se odgovori na podane pobude članov odborov posredujejo predlagateljem
in ne samo občinskemu svetu
Odgovor župana:

- pobude in vprašanja lahko v skladu s poslovnikom postavljajo občinski svetniki, bo pa
preveril, če je možno kako drugače
POBUDA ŠT. 115 – g. ANDREJ PETKOVIČ
- preveri naj se možnost drugačnega zapisa zapisnikov, v katerem bi se zapisovale tudi razprave
Odgovor župana:
- zadevo bomo preverili
POBUDA ŠT. 116 – DUŠAN DULAR
- v letu 2016 se naj pripravi strategija in preimenovanje športnega rekreacijskega centra pri Kočmanu,
na osnovi katere se bo postopoma dogradil – pisna pobuda (priloga originalu zapisnika)
Odgovor župana:
- identična pobuda je prišla tudi iz strani ŠRD Straža, da se na tem igrišču zgradi infrastruktura in da
se zgradi javna razsvetljava. K reševanju tega smo že pristopili, saj planiramo zgraditi javno
razsvetljavo in opremiti z vodo. Glede samega preimenovanja pa je najbolj kompetentno društvo, ki
ima igrišče v upravljanju.
POBUDA ŠT. 117– g. DUŠAN DULAR
- podelitev koncesije za potrebe pogrebnih storitev

Zapisnik 9. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2015

11

Odgovor župana:
- sam kot župan tega ne bo predlagal, za podelitev koncesijo je vidi potrebe in je mnenja, da se s
podelitvijo koncesije zelo zoži možnost izbiranja posameznih pogrebnih zavodov, uporabnik storitev
ima možnost izbire, ki je na trgu
POBUDA ŠT. 118 – g. ANDREJ RADEŠČEK
- replika na dogovor na njegovo pobudo št. 107 glede zaraščenosti opuščenih vinogradov
Odgovor župana:
- vsak organ ima svojo pristojnost, zato predlaga, da kdorkoli vidi zaraščeno parcel lahko pokliče na
Inšpektorat za kmetijstvo in poda prijavo, saj inspector, ki dela na tem področju dela samo na podlagi
prijav
POBUDA ŠT. 119 – g. ALOJZ KNAFELJ
- županu podaja predlog, da nadaljuje pogovore z Mestno občino Novo mesto glede ustanovitve
skupnega inšpektorata in redarstva, ki je tudi sprejemljivejši za proračun občine
Odgovor župana:
- pogovori so tekli štiri mesec, vseh pet županov je podpisalo dogovor, da se k skupni službi redarstva
in inšpektorata pridruži še MO Novo mesto, potem pa na to sejah občinskih svetov občina Žužemberk
in Dolenjske Toplice odlok ni bil sprejet. O tej zadevi bodo še tekla pogajanja in pogovori
Pred zaključkom seje se je župan svetnicam in svetnikom ob zaključku leta zahvalil za sodelovanje in
jim zaželel srečno v prihodnjem letu.
Seja je bila zaključena ob 17.22 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Dušan Krštinc l.r.

