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Številka: 90001-1/2018-2
Datum:12.01.2018

ZAPISNIK
19. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
19. 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 17.03 se je seji pridružil g. Janez Jerič in ob 17.22 še g. Andrej Petkovič, tako da je bilo
prisotnih 12 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, Kregar Albin, Kopina Ivan, Likar Borut, Merlin Mateja,
Mihelič Marija, Petkovič Andrej, Plut Lidija, Radešček Andrej in Jana Tomc
Opravičeno odsotni: Lili Šiler
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Anita Avbar Salopek - predsednica Nadzornega odbora
- ga. Tea Urbančič Kavšček - direktorica občinske uprave
- ga. Karmen Turk - članica občinske uprave
- ga. Polonca Špelko Krštinc - članica občinske uprave
- g. Matjaž Petruna - član občinske uprave
- g. Andrej Pompe - predstavnik Brand businnes school
- predstavniki medijev
- predstavniki občanov

Zapisnik 19. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2017

2

PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 18. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama seznanitev
4. Statut Občine Straža - prva obravnava in sprejem
5. Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža - prva obravnava in sprejem
6. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža prva obravnava in sprejem
7. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav
in hišnih črpališč v Občini Straža - obravnava in sprejem
8. Pravilnik o ureditvi neurejenih priključkov komunalnih odpadnih vod na območju Občine Straža obravnava in sprejem
9. Program upravljanja Letalskega centra Dolenjske - predstavitev
10. Strateške smernice razvoja turizma v Občini Straža - predstavitev
11. 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 nobene razširitve dnevnega reda.
Ob 17.03 se je seji pridružil svetnik Janez Jerič.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala:
ga. Marija Mihelič
PREDLOG gospe Marije Mihelič - glede na sejo Komisije za statut in poslovnik se iz dnevnega reda
umakneta točka 4 “Statut Občine Straža - prva obravnava in sprejem” in točka 5 “Poslovnik
Občinskega sveta Občine Straža - prva obravnava in sprejem”
Župan je podal odgovor.
g. Borut Likar je repliciral županu
Župan je dal najprej na glasovanje predlog gospe Marije Mihelič, da se predlagani točki umakneta iz
dnevnega reda.
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Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar - glasoval bo ZA - gradivo, ki je predloženo za današnjo sejo je kvalitetno pripravljeno,
vendar naj služi samo kot delovno gradivo, saj glede na to, da gre za spremembe tako pomembnega
akta meni, da je potrebno transparentno nastopiti k sprejemanju novega statuta, potrebno je dati
možnosti in pozvati vse tiste, ki so kakorkoli neposredno vezani na delo statuta kot organi občine oz.
vse tiste, ki so zainteresirani, da se statut kvalitetnejše naredi in šele po obravnavi prispelih predlogov
se prične s formalnim postopkom.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT: 241
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se iz dnevnega reda umakneta 4. točka »Statut
Občine Straža - prva obravnava in sprejem« in 5. točka »Poslovnik Občinskega sveta
Občine Straža - prva obravnava in sprejem«, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
(9 ZA; 1 PROTI)

Župan je dal na glasovanje spremenjeni dnevni red.

SPREMENJENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 18. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama seznanitev
4. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža prva obravnava in sprejem
5. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav
in hišnih črpališč v Občini Straža - obravnava in sprejem
6. Pravilnik o ureditvi neurejenih priključkov komunalnih odpadnih vod na območju Občine Straža obravnava in sprejem
7. Program upravljanja Letalskega centra Dolenjske - predstavitev
8. Strateške smernice razvoja turizma v Občini Straža - predstavitev
9. Pobude in vprašanja

Občinski svet je na predlog župana

Zapisnik 19. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2017

4

POTRDIL
SKLEP ŠT. 242
Občinski svet Občine Straža sprejeme spremenjeni dnevni red.
(10 ZA; 1 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 18. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 18. 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. 243
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 18. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)
K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
Poročilo je podal župan.
Med poročanjem se je seji ob 17.22 pridružil svetnik Andrej Petkovič.
K točki 4
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Straža - prva obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal g. Matjaž Petruna.
Predlog odloka je obravnaval tudi Odbor za okolje prostor, komunalo in promet in v nadaljevanju je
predsednica poročala o sklepih odbora.
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Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža naj sprejme
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža v
prvi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 244
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Straža v prvi obravnavi.
(12 ZA; 0 PROTI )

K točki 5
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih
naprav in hišnih črpališč v Občini Straža - obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal g. Matjaž Petruna.
Točko je obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je predsednica
odbora, ga. Lidija Plut poročala o delu odbora in podala njihove sklepe.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Predlog odbora:
Vsebina 1. člena Pravilnika o spremembi in dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih
čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža smiselno dopolni z besedilom »v drugem odstavku
2. člena«
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, predlaga Občinskemu svetu Občine Straža naj sprejme
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in
hišnih črpališč v Občini Straža s predlagano dopolnitvijo besedila prvega člena.

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
V nadaljevanju je dal župan najprej na glasovanje predlagani sklep odbora.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 245
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža s
predlagano dopolnitvijo besedila prvega člena.

( 12ZA; 0 PROTI )

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 246
Občinski svet Občine Straža sprejeme Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža s
predhodno sprejeto spremembo.
( 12ZA; 0 PROTI )

K točki 6
Pravilnik o ureditvi neurejenih priključkov komunalnih odpadnih vod na območju Občine
Straža - obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal g. Matjaž Petruna.
Točko je obravnaval Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je predsednica
odbora, ga. Lidija Plut poročala o delu odbora in podala njihove sklepe.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža naj sprejme
Pravilnik o ureditvi neurejenih priključkov komunalnih odpadnih vod na območju Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Andrej Radešček
g. Alojz Knafelj je repliciral g. Andreju Radeščku
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 247
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o ureditvi neurejenih priključkov komunalnih
odpadnih vod na območju Občine Straža.
( 12 ZA; 0 PROTI )

K točki 7
Program upravljanja Letalskega centra Dolenjske - predstavitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala gospa Polonca Špelko Krštinc.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Janez Jerič, g. Andrej Petkovič, g. Albin Kregar, g. Dušan Dular, g. Ivan Kopina, ga. Lidija Plut in
ga. Marija Mihelič
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 248
Občinski svet Občine Straža je obravnaval Program upravljanja letalskega centra
Dolenjske.
(12 ZA; 0 PROTI )
K točki 8
Strateške smernice razvoja turizma v Občini Straža – predstavitev
Predstavitev projekta je podal g. Andrej Pompe, izdelovalec smernic razvoja v naši občini.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Andrej Petkovič in g. Borut Likar

K točki 9
Pobude in vprašanja
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Pobude in vprašanja so podali:
- g. Ivan Kopina
- ga. Lidija Plut
- g. Andrej Radešček
- g. Borut Likar
- g. Andrej Petkovič
POBUDA ŠT. 227- g. IVAN KOPINA
- ograditev kontejnerjev pri mladinskem domu v Rumanji vasi
Odgovor župana:
- vse ekološke otoke bomo enotno urejali
POBUDA ŠT. 228 - g. IVAN KOPINA
- predlaga, da se ogledalo v Rumanji vasi premaže s premazom proti rošenju oz. se o tej problematiki
obvesti državo
POBUDA ŠT. 229 - ga. LIDIJA PLUT
- potrebno poskrbeti za ureditev varnega prehoda za pešce na cesti NM-Straža, na odseku Volavče
Odgovor župana:
- predlaga, da se pobuda še dodatno s strani občanov posreduje direkciji za ceste, občina je s
predstavniki direkcije že opravila ogled vseh takih nevarnih odsekov, naselje Loke brez neke celovite
projektne rešitve ne bodo fazno urejali, želeli smo, da se na tistem mestu umesti prehod za pešce in
razsvetljava, vendar pa na direkciji pogojujejo še z zamikom avtobusnih postajališč ter da je tisti del
projektno urejen, občina ima za pločnik in križišče že narejen idejni projekt
VPRAŠANJE ŠT. 230 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- vprašanje članov agrarne skupnosti - ali je možna postavitev čolnarne v Jurki vasi v zameno za
zemljišče, ki jim je bila odvzeto,
Odgovor župana:
- v primeru postavitve pomola potrebuje občna gradbeno dovoljenje, soglasje Zavoda za naravo in
vode, služnost ARSA, skratka postopek ni enostaven
VPRAŠANJE ŠT. 231 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- na koga se lahko obrnejo glede dogovora o zamenjavi parcel
Odgovor župana:
- občina je solastnik 3/17 zemljišča, parcela je v večini gozd, nekaj malega je travnika, en del pa je
pot, občina nekega interesa za upravljanje tistega zemljišča nima, ima pa interes, da se tista pot uredi,
predvsem z namenom, da bi pot odparcelirali, v deležu kolikor ga ima občina Straža ga odštejemo,
ostalo pa se proda članom agrarne skupnosti, druga možnost, pa je, da občina to da brezplačno v najem

Zapisnik 19. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2017

9

s tem, da bomo v vsakem primeru pogojevali cesto. Predlaga, da se predstavniki oglasijo na občini, da
se dogovorimo.
POBUDA ŠT. 232 - g. BORUT LIKAR
- preveriti kakšen dim se vali iz dimnika v bivšem Novolesu, kar ponovno zbuja pomisleke pri občanih
Odgovor župana:
- župan ima redno enkrat do dvakrat mesečno sestanke s predstavniki Civilne iniciative Zalog-Loke,
tudi z njihove strani je že bilo izpostavljeno to vprašanje glede morebitnega kurjenja drugih materialov
razen sekancev. Župan je to preveril pri lastniku, ki mu je zagotovil, da kurijo samo sekance. Tako kot
je predlagal že predstavnikom Civilne iniciative, predlaga, da se lahko katerikoli dan zjutraj pokliče,
bodisi župana ali pa kar direktno lastnika Metalko Commerce, da bi šli radi preveriti kaj kurijo. Na ta
način se lahko najbolj verodostojno preveri.
POBUDA ŠT. 233 - g. BORUT LIKAR
- narediti celovito poročilo glede aktivnosti v zvezi z dogajanjem v podjetju Ekosistemi inglede
aktivnosti v zvezi s sprejetim sklepom na izredni seji glede Ekosistemov
Odgovor župana:
- prejšnji teden je bil na Agencijo RS poslan dopis, da nam pošljejo poročilo koliko odpadkov je bilo
odpeljanih iz te lokacije, koliko je bilo odpeljanih izgorjenih ostankov odpadkov in koliko odpadkov
je bilo na novo pripeljanih, posredovali smo tudi na Komunalo, da nam poročajo ali so sprejeli izcedno
vodo iz podjetja Ekosistemi in v kakšni količini. Poslati moramo še dopis inšpektorju ali so izvršili
ukrepe da se izcedanje prepreči . Do naslednje seje bomo pripravili poročilo.
POBUDA ŠT. 234 - g. BORUT LIKAR
- pri sprejemanju statuta se naj upoštevajo tisti podani predlogi, ki so bili podani na Komisiji za statut
in poslovnik ter predlaga, da se gre po poti kot je bilo dogovorjeno na seji Komisije za statut in
poslovnik in se pripravi gradivo, ki bi bilo pripravljeno za prvo in kasneje drugo obravnavo na
občinskem svetu
POBUDA ŠT. 235 - g. ANDREJ PETKOVIČ
- občinski svet je obvestil, da je svetnik Andrej Radešček dobil v podjetju Krka priznanje »NAJ
PROSTOVOLJEC«
POBUDA ŠT. 236 - g. ANDREJ PETKOVIČ
- podal je odstop kot član občinskega sveta Občine Straža
Seja je bila zaključena ob 19.22 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk

ŽUPAN:
Dušan Krštinc

