02
Številka: 90001-5/2015-2
Datum: 02. 06. 2016
ZAPISNIK
10. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 10. marca 2016, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
10. 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 12 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 17.02 se je seji pridružil g. Albin Kregar, 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:
Dušan Dular, Jerič Janez, Knafelj Alojz, Kopina Ivan, Kregar Albin, Likar Borut, Merlin Mateja,
Mihelič Marija, Petkovič Andrej, Plut Lidija, Radešček Andrej in Lili Šiler
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
- ga. Polonca Špelko Krštinc – članica občinske uprave
- ga. Andreja Kren - članica občinske uprave
- g. Marjan Menger - vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna
peč, Žužemberk in Straža,
- g. Blaž Malenšek -predstavnik podjetja Espri d.o.o.
- g. Gregor Klemenčič – predstavnik JP Komunala d.o.o.
- predstavniki medijev
- občani
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 9. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
4. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
5. 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, obravnava in sprejem
6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN GC Zalog« - prva
obravnava in sprejem
7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Vavta vas – prva obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek
8. Obvezna razlaga 111. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Straža – obravnava in
sprejem v prvi obravnavi
9. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2016 –obravnava in
sprejem
10. Zaključni račun Občine Straža za leto 2015 – obravnava in sprejem
11. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 –
obravnava in seznanitev
12. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016 – obravnava in sprejem
13. Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža za leto 2015 – seznanitev
14. Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Straža – obravnava in
sprejem
15. Letni program športa v Občini Straža za leto 2016 – obravnava in sprejem
16. Letni program kulture v Občini Straža za leto 2016 – obravnava in sprejem
17. Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2016 - obravnava in sprejem
18. Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Straža za leto 2014 – obravnava in
seznanitev
19. Kadrovske zadeve (občinska priznanja, sodniki porotniki)
20. 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 ne predlaga razširitve dnevnega reda in ga daje v sprejem nespremenjenega.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Alojz Knafelj in g. Borut Likar
V nadaljevanju je dal župan predlog iz razprave svetnika g. Alojza Knaflja na glasovanje:
»Točka 5 se umakne iz dnevnega reda iz razloga, ker v samem gradivu niso zajeti pogoji izstopa
občine Straža iz obstoječe skupne občinske uprave in ker je v pripravi sprememba zakonodaje glede
financiranja občin«
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasoval PROTI – če je zakonodaja v pripravi, potem bi bilo prav, da bi svetniki
predlog spremembe zakonodaje dobili predse in bi potem lahko s prepričljivostjo odstopili od
predlaganega dnevnega reda, sam sicer ni mnenja, da bi bilo gradivo pomanjkljivo pripravljeno in da
ni razloga, da bi se točka umikala z dnevnega reda.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 118
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se z dnevnega reda umakne 5. točka 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, obravnava in sprejem« iz razlogov, ki jih je
navedel svetnik g. Alojz Knafelj.
(6 ZA; 5 PROTI)
Župan je dal na glasovanje spremenjeni dnevni red.
SPREMENJENI DNEVNI RED:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 9. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
4. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
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5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN GC Zalog« - prva
obravnava in sprejem
6. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Vavta vas – prva obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek
7. Obvezna razlaga 111. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Straža – obravnava in
sprejem v prvi obravnavi
8. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2016 –obravnava in
sprejem
9. Zaključni račun Občine Straža za leto 2015 – obravnava in sprejem
10. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 –
obravnava in seznanitev
11. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016 – obravnava in sprejem
12. Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža za leto 2015 – seznanitev
13. Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Straža – obravnava in
sprejem
14. Letni program športa v Občini Straža za leto 2016 – obravnava in sprejem
15. Letni program kulture v Občini Straža za leto 2016 – obravnava in sprejem
16. Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2016 - obravnava in sprejem
17. Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Straža za leto 2014 – obravnava in
seznanitev
18. Kadrovske zadeve (občinska priznanja, sodniki porotniki)
19. Pobude in vprašanja

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 119
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red
(7 ZA; 1 PROTI)
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K točki 2
Zapisnik 9. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 9. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 120
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 9. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(11 ZA; 0 PROTI)

K točki 3
Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 121
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Straža.
(11 ZA; 0 PROTI)

K točki 4
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
– seznanitev
Poročilo je podal župan.
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K točki 5
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN GC Zalog« prva obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal g. Malenšek iz podjetja Espri d.o.o.
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 predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme predlagani Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja «OPPN GC Zalog» v priloženi vsebini v prvi
obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Janez Jerič, ga. Marija Mihelič in g. Andrej Petkovič.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 122
Občinski svet Občine Straža obravnava in sprejme v prvi obravnavi Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja «OPPN GC Zalog» v priloženi vsebini.
( 12 ZA; 0 PROTI )
Glede na to, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb je župan v
nadaljevanju predlagal občinskemu svetu v skladu z 82. členom Poslovnika, da se na tej seji opravi še
druga obravnava odloka.

Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 123
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se na tej seji opravi še druga obravnava Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja «OPPN GC Zalog».
( 11 ZA; 0 PROTI )

Župan je dal odlok v drugo obravnavo.

Zapisnik 10. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2016

7

RAZPRAVA O POSAMEZNIH ČLENIH ODLOKA:
V razpravi ni nihče sodeloval
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 124
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja «OPPN GC Zalog» v priloženi vsebini.
( 12 ZA; 0 PROTI )

K točki 6
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Vavta vas – prva obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Omenjeno točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je članica odbora
poročala o sklepih odbora.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Mateja Merlin:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
- ga. Plut Lidija, g. Borut Likar, g. Albin Kregar, g. Ivan Kopina in g. Janez Jerič
g. Ivan Kopina je repliciral županu
g. Borut Likar je repliciral županu
Obrazložitev glasu:
g. Alojz Knafelj – glasoval ZA – gre za en korak k temu, da bo stanje v osnovni šoli obvladljivo
g. Borut Likar – glasoval PROTI – ne more glasovati drugače, dokler ne bo seznanjen s tem kaj se
dogaja z našo šolo
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 125
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas v prvi obravnavi.
(6 ZA, 2 PROTI)
Župan je dal v nadaljevanju na glasovanje naslednji predlog sklepa:
»Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vavta vas se spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas in se na tej seji opravi druga
obravnava«.
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasoval PROTI – ne more biti ZA iz istih razlogov, katere je že navedel
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 126
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vavta vas se spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o spremembi Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas in se na tej seji
opravi druga obravnava.

( 6 ZA; 2 PROTI )
RAZPRAVA O POSAMEZNIH ČLENIH ODLOKA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 127
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas.
( 6 ZA; 1 PROTI )
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K točki 7
Obvezna razlaga 111. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Straža –
obravnava in sprejem v prvi obravnavi
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Gradivo 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 predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da ne sprejme Obvezno razlago 111. člena Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Straža, ker nomotehnično ne ustreza definiciji obvezne razlage,
saj vsebinsko spreminja odlok. Odbor zato predlaga občinski upravi, da namesto tega uporabi kratek
postopek sprememb in dopolnitev OPN na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju ( 53a. člen )

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Obrazložitev glasu:
ga. Lidija Plut – glasovala PROTI – vsebina predlaganega gradiva ne ustreza definiciji obvezne
razlage, vendar spreminja odlok, ki pa ne bi smel biti v taki vsebini predlagan občinskemu svetu
g. Borut Likar – glasoval PROTI – mora slediti mnenju odbora, ki je po njegovem mnenju dovolj
strokovno pretehtal zadeve
Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 128
Občinski svet Občine Straža obravnava in sprejme v prvi obravnavi obvezno razlago 111. člena
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Straža (Uradni list RS, št. 105/12, 46/14-sprememba, 9-15-tehnični popravek) v
predloženi vsebini.
( 0 ZA; 8 PROTI )

K točki 8
Dopolnitev Načrta 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.

Zapisnik 10. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2016

10

Sklep odbora:
Odbor predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2016, in sicer za zemljišči s parcelnima št. 2165/9
k.o. Prečna in 2259/12 k.o. Prečna. Preostala zemljišča, ki so predlagana v načrtu se Odbor ne strinja s
prodajo, ker je znanih premalo dejstev za odločanje.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Andrej Petkovič, g. Ivan Kopina, g. Borut Likar in g. Albin Kregar
V nadaljevanju je dal župan na glasovanje predlog oz. sklep Odbora za okolje, prostor, komunalo in
promet.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 129
Občinski svet Občine Straža sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Straža za leto 2016, in sicer za zemljišči s parcelnima št. 2165/9 k.o. Prečna in 2259/12
k.o. Prečna. Preostala zemljišča, ki so predlagana v načrtu se odbor ne strinja s prodajo, ker je
znanih premalo dejstev za odločanje.
( 12 ZA; 0 PROTI )

K točki 9
Zaključni račun Občine Straža za leto 2015 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Dušan Dular in g. Borut Likar
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasovanja se bo VZDRŽAL –zaključni račun je celovit, kadar je tudi poročilo
nadzornega odbora o zaključnem računu proračuna občine Straža, ker tega, se do tega ne more
opredeljiti
g. Borut Likar je repliciral županovemu odgovoru
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 130
Občinski svet Občine Straža sprejme Zaključni račun Občine Straža za leto 2015.

( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 10
Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2015 –
obravnava in seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Gradivo 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 je bil s sklicem Poročila seznanjen.

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 131
Občinski svet Občine Straža se je seznanil in je obravnaval Poročilo o realizaciji načrtov
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2015.

( 12 ZA; 0 PROTI )

K točki 11
Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal direktor JP Komunala d.o.o. Novo mesto g. Gregor Klemenčič
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RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Andrej Petkovič, ga. Mateja Merlin in g. Dušan Dular

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 132
Občinski svet Občine Straža sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016.
( 12 ZA; 0 PROTI )

K točki 12
Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža za leto 2015 – seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal vodja inšpektorata in redarstva g. Marjan Menger.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Borut Likar in g. Albin Kregar

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 133
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s Poročilom o delu skupne občinske uprave –
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in
Straža za leto 2015 in oceno izvajanja občinskega programa varnosti, ki je sestavni del tega
poročila.
(12 ZA; 0 PROTI )
Župan je v nadaljevanju odredil 15 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.45 s prisotnostjo vseh
svetnic in svetnikom, kot pred odmorom.
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K točki 13
Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Straža – obravnava in
sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Gradivo je na svoji seji obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je članica odbora
ga. Mateja Merlin poročala o njihovem delu.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Mateja Merlin
Sklep Odbora:
Odbor predlaga občinskemu svetu da sprejme Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za
novorojence v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 134
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v
Občini Straža.

( 12 ZA; 0 PROTI )

K točki 14
Letni program športa v Občini Straža za leto 2016 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Gradivo je na svoji seji obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je članica odbora
ga. Mateja Merlin poročala o njihovem delu.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Mateja Merlin
Sklep Odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Letni program športa za leto
2016 v Občini Straža

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 135
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program športa v Občini Straža za leto 2016.

( 12 ZA; 0 PROTI )

K točki 15
Letni program kulture v Občini Straža za leto 2016 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Gradivo je na svoji seji obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je članica odbora
ga. Mateja Merlin poročala o njihovem delu.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Mateja Merlin
Sklep Odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Letni program kulture za leto
2016 v Občini Straža
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
Ga. Mateja Merlin in g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 136
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program kulture v Občini Straža za leto 2016.

( 12 ZA; 0 PROTI )

K točki 15
Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2016 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
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Gradivo je na svoji seji obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je članica odbora
ga. Mateja Merlin poročala o njihovem delu.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Mateja Merlin
Sklep Odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Letni program socialnega
varstva v Občini Straža za leto 2016.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Andrej Radešček in g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 137
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto
2016.

( 12 ZA; 0 PROTI )

K točki 16
Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Straža za leto 2014 – obravnava in
seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Anita Avbar Salopek predsednica Nadzornega odbora.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Andrej Radešček, g. Borut Likar, g. Janez Jerič, g. Ivan Kopina, g. Dušan Dular, g. Alojz Knafelj in
ga. Mateja Merlin
g. Janez Jerič je repliciral g. Ivanu Kopini
g. Borut Likar je repliciral g. Ivanu Kopini
g. Ivan Kopina je repliciral g. Borutu Likarju
Obrazložitev glasu:
g. Alojz Knafelj – glasovanja se bo VZDRŽAL – iz razloga, ker je vpleten v poročilu nadzornega
odbora kot fizična oseba
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 138
Občinski svet Občine Straža je obravnaval Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa
Proračuna Občine Straža za leto 2014.

( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 16
Kadrovske zadeve ()Občinska priznanja, sodniki porotniki)
Gradivo k tej točki je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Dušan Dular je poročal o
njihovem delu.
Občinska priznanja
Sklepi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlog podelitve »Priznanja Alojzija
Pirca « prejemniku Mariji Zupančič in ga predlaga Občinskemu svetu v sprejem. Občinska uprava
pridobi soglasje kandidata.
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlog podelitve »Priznanja Alojzija
Pirca « prejemniku Društvu gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele Krajine in ga predlaga Občinskemu
svetu v sprejem. Občinska uprava pridobi soglasje društva.
3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlog podelitve »Priznanja Jožeta
Dularja, « prejemniku Jožefu Koporcu, in ga predlaga Občinskemu svetu v sprejem.
4. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlog podelitve »Naziv častnega
občana Občine Straža « prejemniku Jožetu Knezu in ga predlaga Občinskemu svetu v sprejem.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
V nadaljevanju je dal župan na glasovanje predlog komisije.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 139
1. Občinski svet Občine Straža potrdi na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja sprejme predlog podelitve »Priznanja Alojzija Pirca « prejemniku Mariji Zupančič
Občinska uprava pridobi soglasje kandidata.
( 12 ZA; 0 PROTI )
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 140
Občinski svet Občine Straža potrdi na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja sprejme predlog podelitve »Priznanja Alojzija Pirca « prejemniku Društvu gluhih
in naglušnih Dolenjske in Bele Krajine.
( 12 ZA; 0 PROTI )
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 141
Občinski svet Občine Straža potrdi na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja sprejme predlog podelitve »Priznanja Jožeta Dularja, « prejemniku Jožefu
Koporcu.
( 12 ZA; 0 PROTI )
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 142
Občinski svet Občine Straža potrdi na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja sprejme predlog podelitve »Naziv častnega občana Občine Straža « prejemniku
Jožetu Knezu.

( 12 ZA; 0 PROTI )
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Sodniki porotniki
Sklepi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predlaga, občinskemu svetu, da potrdi vse
predlagane predstavnike za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Novem mestu.
1.Dušan Krštinc, roj.31.01.1967 v Novem mestu, stanujoč Na žago 7, Straža
2. Kulovec Borut, roj. 08.12.1950 v Novem mestu, stanujoč, Pod vinogradi 1, Straža
3. Marjan Dular, roj. 15.09.1954 v Novem mestu, stanujoč Jurka vas 33, Straža
4. Samo Jakljič, roj. 20.05.1966 v Novem mestu, stanujoč Rumanja vas 3, Straža
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
V nadaljevanju je dal župan na glasovanje predlog komisije.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 143
Občinski svet Občine Straža na predlog Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
sprejeme predstavnike za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Novem mestu:
1. Dušan Krštinc, roj.31.01.1967 v Novem mestu, stanujoč Na žago 7, Straža
2. Kulovec Borut, roj. 08.12.1950 v Novem mestu, stanujoč, Pod vinogradi 1, Straža
3. Marjan Dular, roj. 15.09.1954 v Novem mestu, stanujoč Jurka vas 33, Straža
4. Samo Jakljič, roj. 20.05.1966 v Novem mestu, stanujoč Rumanja vas 3, Straža
( 12 ZA; 0 PROTI )

K točki 16
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- župan
- g. Borut Likar
- g. Andrej Radešček
- ga. Mateja Merlin
- g. Andrej Petkovič
- g. Ivan Kopina
- g. Dušan Dular
- ga. Lidija Plut
- ga. Marija Mihelič
POBUDA ŠT. 120 - g. ŽUPAN
- svetnice in svetnike je obvestil glede nekaterih večjih dogodkih v občini, ki se bodo odvijali v
mesecu aprilu in maju in za katere bodo svetniki dobili tudi vabila

Zapisnik 10. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2016

19

POBUDA ŠT. 121 - g. ŽUPAN
- z današnjim dnem je župan imenoval podžupana, in sicer svetnika g. Alojza Knaflja, ki bo funkcijo
opravljal neprofesionalno
POBUDA ŠT. 122- g. BORUT LIKAR
- na območju Prapreč ob deževju priteče po strugi iz Mraševega večja količina vode, katera je včasih
tudi poplavljala. Travnik, poraščen večina z ločkom, je bil poplavni prostor in hkrati regulator
dvigovanja vode v strugi potoka. Ob gradnji ceste do hišne številke Prapreče 12 se je ta pojav
upošteval tako, da se je pod cesto postavilo več betonskih podbojev za regulacijo pretoka.
Sčasoma se je začel omenjeni travnik zasipavati. Ob gradnji kanalizacije pa je predstavljal deponijo za
odvečni material.
Omenjeno dejstvo je vplivalo na spremembo poplavljenih površin. Sedaj se poplavljajo površine, ki
služijo za dostope, oziroma komunikacijo. Stanovalci na naslovu Prapreče 12 ob večjem deževju ne
morejo odhajati ali prihajati domov z osebnimi vozili. Problem je še bolj pereč za otroke, ko gredo ali
se vračajo iz šole. Prijazni sosedje ali družinski prijatelji jih zapeljejo z traktorjem, katerega ne ogroža
višina vode na cesti.
O navedeni problematiki je občinska uprava sicer že seznanjena. Zadevo si je odgovorna oseba celo
ogledala. A ostalo je žal le pri tem. Prizadeti niso dobili nobene informacije kako in kdaj se bo zadevo
saniralo. Odgovornost občine je toliko večja, saj gre za poplavljanje komunikacij, prizadetost občanov,
gre za nedopustno odlaganje materiala na površini, ki je ustvarila problem poplavljanja javnih površin
in ker gre za navoz in za material, ki je nastal ob gradnji kanalizacije katere naročnik, investitor in
nadzornik je bila prav občina.
Župana pozivam, da mi v pisnem odgovoru posreduje ukrepe za čimprejšnjo sanacijo nastalega
nevzdržnega stanja – pisna pobuda (je priloga zapisnika) – pisni odgovor
POBUDA ŠT. 123 - g. BORUT LIKAR
- obveščanje ljudi glede izvajanja zimske službe - pluženje
Odgovor župana:
pobudo bomo upoštevali pri programu zimske službe oz. pri pravočasni objavi tega programa
VPRAŠANJE ŠT. 124 - g. BORUT LIKAR
- na čigavo željo in prošnjo je bila izvedena Dnevnikova izvidnica v časopisu Dnevnik
Odgovor župana:
ni šlo za pobudo s strani občinske uprave, časopis Dnevnik vsako leto izbere dvajset občin v katere
pošlje turistične izvidnice. Letos smo bili izbrani tudi mi, seznanjeni smo bili, da nas bodo naključni
gostje obiskali v času od novembra do marca. Z njihovi strani smo bili pohvaljeni in prijetno
presenečeni nad oceno, zavedamo se pomanjkljivosti glede ponudbe spominkov, razmišljajmo o
projektih s katerimi bi to ponudbo izboljšali
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POBUDA ŠT. 125 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- odkup parcele na Resi, težave z dostopom do stanovanjskih objektov
Odgovor župana:
za vzpostvitev lastninske pravice bomo preverili ali se bo šlo v odkup ali pa v tožbo

POBUDA ŠT. 126 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- obvestilne table za spomenike in obeležja
Odgovor župana:

- v okviru občinske uprave bo župan zadolžil osebo, ki bo poskrbela za postavitev obvestilnih
tabel
POBUDA ŠT. 127 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- obvestil in povabil na prireditev 24. 3. 16 Spominski dan Jožice Venturini

VPRAŠANJE ŠT. 128 - ga. MATEJA MERLIN
- kaj se dogaja glede ureditve površin za ureditev pločnika v Podgori
Odgovor župana:
- pripravljamo javni razpis, ki bo objavljen do konca meseca, predvidoma se bo o tem lahko več
poročalo na naslednji seji

POBUDA ŠT. 129 - ga. MATEJA MERLIN
- preuči naj se ali se občina lahko prijavi na kake razpise za pridobivanje EU sredstev
Odgovor župana:
- razpise redno spremljamo
VPRAŠANJE ŠT. 130 - ga. MATEJA MERLIN
- kakšne so aktivnosti občine, da koncesija za lekarno in dobava zdravil ostane
Odgovor župana:
- veljavno koncesijo ima obstoječa koncesionarka, pogodba z njo je podpisana še s strani Mestne
občine Novo mesto, odpovednega roka nima. Prejeli smo ponudbo za odkup poslovnih prostorov
lekarne, ko bomo imeli vse potrebne podatke o najemnini, služnostih in ceni bomo gradivo dali
svetnikom v odločanje.
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POBUDA ŠT. 131 - g. ANDREJ PETKOVIČ
- čim prej naj se pripravijo razpisi za programe športa, kulture in sociale
Odgovor župana:
- razpisi bodo objavljeni že v naslednji številki Stražana, ki bo izšel v roku 14 dni

VPRAŠANJE ŠT. 132 - g. IVAN KOPINA
- sanacije s kanali z odvodnjavanjem
Odgovor župana:
- v okviru investicijskega vzdrževanja cest se bo pripravil razpis, preverili se bosta obe varianti
VPRAŠANJE ŠT. 133 - g. DUŠAN DULAR
- ureditev ceste v začetku Jurke vasi in kako so zagotovljena sredstva
Odgovor župana:
- sklenjene so pogodbe in izdano gradbeno dovoljenje za rušitev, tudi ta preostanek ceste se bo pričel
urejati, glede sredstev pa se bo preverilo
POBUDA ŠT. 134 - g. DUŠAN DULAR
- aktivnosti na pripravi strategije so zamrle, predlaga, da se aktivnosti nadaljujejo
Odgovor župana:
- pobudo bomo sprejeli
POBUDA ŠT. 135 - ga. LIDIJA PLUT
- sanacija makadamske gozdne poti Drganja sela – Makute
Odgovor župana:
- problematika je poznana
POBUDA ŠT. 136 - ga. LIDIJA PLUT
- do naslednje seje naj se pripravi gradivo glede 6. točke dnevnega reda današnje seje – problematika
glede osnovne šole
Odgovor župana:
- pobuda je sprejeta

Zapisnik 10. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2016

22

POBUDA ŠT. 137- ga. MARIJA MIHELIČ
- pohvala občinski upravi, da je razvojno usmerjena, glede gospodarstva in turizma, iz pasivne vloge
smo prešli v aktivno vlogo, naj se poskuša zadevo nadgrajevati, pohvalila brošuro o Straži, naj bo to
vzpodbuda, da se gre po tej poti naprej
Seja je bila zaključena ob 21.17 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Dušan Krštinc l.r.

