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ZAPISNIK
2. izredne seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v sredo, 4. maja 2016, ob
17. uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
2. 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 13 od 13. občinskih 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, Likar Borut, Merlin Mateja,
Mihelič Marija, Petkovič Andrej, Plut Lidija, Radešček Andrej, Lili Šiler in Jana Tomc

Opravičeno odsotni: /
Odsotni: /

Ostali prisotni:
- ga. Anita Avbar Salopek - predsednica Nadzornega odbora
- Tea Urbančič Kavšček - v.d. direktorica občinske uprave
- Karmen Turk - članica občinske uprave
- ga. Andreja Kren - članica občinske uprave
- ga. Emilija Lukšič - predstavnica DSO Novo mesto
- predstavniki medijev
- občani
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
Razlogi za sklic izredne seje:
- K točki 2 dnevnega reda: Občina je prejela predlog koncesionarke Mojce Marije Galeša, v katerem
predlaga, da občina odkupi poslovni prostor Lekarne Straža in ji ga da v najem po dogovorjeni
mesečni najemnini, dokler bo opravljala lekarniško dejavnost. V zvezi z zadevo je bil že napovedan
sklic korespondenčne seje, vendar zaradi vpliva morebitnega odkupa na proračun in tudi glede na
predloge občinskih svetnikov menimo, da je primerneje, da se zadeva obravnava na izredni seji.
- K točki 3 dnevnega reda: Občina Straža je na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna
zagotavljati pomoč družini na domu v višini najmanj 50 % subvencije k ceni storitev in v višini za
katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačilapomoči na domu. V ta
namen ima Občina podpisano pogodbo z Domom starejših občanov Novo mesto. Dogovor o izvajanju
socialno varstvene storitve velja do 30.04.2016, zato je potrebno sprejeti nov Sklep o izdaji soglasja k
ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Straža.
- K točki 4 dnevnega reda: Član Sveta zavoda OŠ Vavta vas, g. Radoš Kužnik, ki je bil v svet zavoda
imenovan s strani ustanoviteljice Občine Straža, je dne 08. 03. 2016 podal odstopno izjavo kot član
sveta zavoda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pripravila poziv za predloge
za novega predstavnika ustanoviteljice. Na podlagi obravnave prejetih predlogov bo Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine Straža predlagala novega
predstavnika ustanoviteljice v svetu zavoda OŠ Vavta vas. Menimo, da je zadevo primerno uvrstiti na
dnevni red izredne seje, da bo lahko novi predstavnik ustanoviteljice čim prej nastopil delo v svetu
zavoda.

K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 2. izredne seje
Občinskega sveta Občine Straža.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 144
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red.
(13 ZA; 0 PROTI)

K točki 2
Odkup nepremičnine na naslovu Ulica talcev 26, 8351 Straža – Poslovni prostori Lekarne Straža
– obravnava in sprejem
Gradivo so svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje.
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Proceduralno vprašanje - g. Borut Likar - predlagal je, da pripravljavec gradiva poda uvodno
obrazložitev
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
ga. Mateja Merlin, g. Dušan Dular, g, Janez Jerič, g. Albin Kregar, g. Andrej Petkovič, ga. Marija
Mihelič, g. Ivan Kopina, g. Andrej Radešček , g. Alojz Knafelj, g. Borut Likar, župan, v.d. direktorica
ga. Mateja Merlin je replicirala g. Alojzu Knaflju
g. Andrej Petkovič je repliciral g. Borutu Likarju
g. Borut Likar je repliciral županu
g. Dušan Dular je repliciral g. Borutu Likarju
ga. Lidija Plut je replicirala županu

Obrazložitev glasu:
g. Andrej Radešček – glasovanja se bo VZDRŽAL – slej kot prej bo potrebno ugrizniti v to kislo
jabolko, da bomo za nekaj časa ostali brez lekarniške dejavnosti

Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 145
Občina Straža odkupi nepremičnino na naslovu Ulica talcev 26, 8351 Straža, ki obsega:
- posamezni del št. 3 v stavbi št. 2052 k.o. 1447 - GORENJA STRAŽA (ID 5917416), ID znak:
1447-2052-3,
- posamezni del št. 5 v stavbi št. 2052 k.o. 1447 - GORENJA STRAŽA (ID 5917418), ID znak:
1447-2052-5.

(0 ZA; 10 PROTI)

K točki 3
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Straža –
obravnava in sprejem
Gradivo so svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Emilija Lukšič predstavnica DSO Novo mesto.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in g. Alojz Knafelj
g. Dušan Dular je repliciral g. Alojz Knaflju
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g. Alojz Knafelj je repliciral predstavnici DSO Novo mesto

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 146
Občinski svet Občine Straža sprejeme Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve
pomoč na domu v Občini Straža.
(13 ZA; 0 PROTI)

K točki 4
Kadrovske zadeve – imenovanje predstavnika ustanoviteljice v svet zavoda Osnovne šole Vavta
vas - obravnava in sprejem
To točko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsednik g. Dušan Dular je podal poročilo o delu komisije.
Sklep Komisije:
Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da potrdi
Marjana Ravbarja kot predstavnika ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole Vavta.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in ga. Lidija Plut
g. Dušan Dular je repliciral g. Borutu Likarju
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 147
Občinski svet Občine Straža na Predlog Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja potrdi
Marjana Ravbarja kot predstavnika ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole Vavta in s tem
seznani Svet Osnovne šole, da po sprejetem ugotovitvenem sklepu o prenehanju mandata
Kužnik Radošu potrdi Ravbar Marjana kot člana Sveta zavoda.
( 13 ZA; 0 PROTI )
Seja je bila zaključena ob 18.31 uri.
ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Dušan Krštinc l.r.

