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Številka: 90001-1/2016-2
Datum: 26.02.2016

ZAPISNIK
1. izredne seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v torek, 16. februarja
2016, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.

1. izredno 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 17.10 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:
Jerič Janez, Knafelj Alojz, Kopina Ivan, Kregar Albin, Likar Borut, Merlin Mateja, Mihelič Marija,
Petkovič Andrej, Plut Lidija, Radešček Andrej, Lili Šiler
Opravičeno odsotni: Dular Dušan 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
- predstavniki medijev
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Uveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini na naslovu Vavta vas 45 in stavbne pravice na
nepremičnini na naslovu Vavta vas 45, oboje 8351 Straža – obravnava in sprejem
3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne
občine Novo mesto in Občine Straža in odločitev o izstopu iz skupne občinske uprave –
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine
Žužemberk in Občine Straža – druga obravnava in sprejem

K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža je župan povedal, da ne predlaga
razširitve dnevnega reda in ga daje v sprejem nespremenjenega.
RAZPRAVA:
ga. Marija Mihelič

Po zaključeni razpravi je župan v skladu s 30. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža
predlagal umik tretje točke dnevnega reda »Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža in odločitev o
izstopu iz skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Dolenjske
Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža – druga obravnava in sprejem”
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasovanja se je VZDRŽAL – ne vidi potrebe, da se omenjena točka prestavi na redno
sejo
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 118
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red.
(8 ZA; 0 PROTI)

K točki 2
Uveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini na naslovu Vavta vas 45 in stavbne pravice na
nepremičnini na naslovu Vavta vas 45, oboje 8351 Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
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Obrazložitev je podala ga. Tea Urbančič Kavšček.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Andrej Radešček, ga. Lidija Plut, g. Janez Jerič, g. Borut Likar, g. Andrej Petkovič,
g. Alojz Knafelj, ga. Marija Mihelič, g. Albin Kregar in ga. Mateja Merlin

Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 119

1. Občina Straža uveljavi predkupno pravico na nepremičnini na naslovu Vavta vas 45 in
stavbni pravici na nepremičnini na naslovu Vavta vas 45, oboje 8351 Straža, ki obsega:
- nepremičnino parc. št. 928/2, k.o. 1494 Jurka vas, ter
- stavbno pravico št. 2/0, na nepremičnini parc. št. 932/11, k.o. 1494 Jurka vas.
2. Nepremičnini se uvrstita v Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za potrebe Občine
Straža za leto 2016, z naslednjimi podatki:
- nepremičnina s parc. št. 928/2, k.o. 1494 Jurka, zemljišče v izmeri 600 m² in
- stavbna pravica št. 2/0, na parc. št. 932/11, k.o. 1494 Jurka vas
v skupni vrednosti 31.250,00 EUR.

(10 ZA; 1 PROTI)

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Dušan Krštinc l.r.

