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Številka: 90001-4/2018-2
Datum: 12.03.2018

ZAPISNIK
20. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v torek, 06. februarja 2018, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
20. 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.
Svojo prisotnost so predhodno opravičili: ga. Mateja Merlin, ga. Lili Šiler in g. Ivan Kopina. S
poimenskim klicanjem je bilo ugotovljeno, da je na seji navzočih 9 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Od druge točke dalje, je pri seji sodelovala tudi nova svetnica ga. Simona Franko, tako, da
je bilo navzočih 10 od 13. Občinskih svetnic in svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je
nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Dular Dušan, Franko Simona, Jerič Janez, Knafelj Alojz, Kregar Albin, Likar Borut, Mihelič Marija,
Plut Lidija, Radešček Andrej in Jana Tomc
Opravičeno odsotni: Mateja Merlin, Lili Šiler in Ivan Kopina
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. Roman Pulko - predsednik volilne komisije
- g. Gregor Klemenčič - direktor Komunale Novo mesto
- predstavniki CI Zalog - Loke
- predstavniki medijev
- predstavniki občanov
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 19. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama seznanitev
4. Rebalans Proračuna Občine Straža za leto 2018 – obravnava in sprejem
5. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2018 – obravnava
in sprejem
6. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža druga obravnava in sprejem
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine
Straža – prva obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek
8. Letni program športa v Občini Straža za leto 2018 – obravnava in sprejem
9. Letni program kulture v Občini Straža za leto 2018 – obravnava in sprejem
10. Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2018 - obravnava in sprejem
11. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za 2018 – obravnava in sprejem
12. Poročanje o aktivnostih po požaru na lokaciji bivše opekarne v Zalogu – poročanje
13. Kadrovske zadeve
14. 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. Predlagal je, da se 7. točka »Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža –
prva obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek » obravnava po skrajšanem postopku, kar je
že predlagano s sklicem v dnevnem redu.
Župan je dal na glasovanje sklep, da se 7. točka dnevnega reda obravnava po skrajšanem postopku.

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT: 249
Občinski svet občine Straža sprejeme, da se 7. točka dnevnega reda “Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža” obravnava
po skrajšanem postopku.
(8 ZA; 0 PROTI)
Prav tako je župan v skladu s 30. členom Poslovnika predlagal tudi spremembo vrstnega reda
obravnave točk dnevnega reda in sicer, da se točka 13. »Kadrovske zadeve« obravnava takoj za prvo
točko »Dnevni red«, iz razloga, da bo svetnica, ki bo nadomestila Andreja Petkoviča lahko že
sodelovala pri ostalih točkah dnevnega reda. S tem bo tudi občinski svet popolnjen. Ostale točke na
dnevnem redu se ustrezno preštevilčijo.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 250
Občinski svet Občine Straža sprejeme spremembo vrstnega reda obravnave točk dnevnega reda
in sicer predlagam, da se točka 13. Kadrovske zadeve obravnava takoj za prvo točko »Dnevni
red« ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
(9 ZA; 0 PROTI)
Župan je dal na glasovanje spremenjeni dnevni red.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 251
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red.
(9 ZA; 0 PROTI)
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K točki 2
Kadrovske zadeve
Uvodno pojasnila v zvezi s potrditvijo nadomestnega člana občinskega sveta je podal predsednik
Občinske volilne komisije g. Roman Pulko.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 252
Občinski svet Občine Straža potrdi mandat svetnici občinskega sveta Simoni Franko z liste
Razvojna iniciativa Občine Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)
K točki 3
Zapisnik 19. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 19. 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. 253
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 19. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(8 ZA; 0 PROTI)
K točki 4
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
Poročilo je podal župan.
K točki 5
Rebalans Proračuna Občine Straža za leto 2018 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
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Uvodno obrazložitev je podala gospa Polonca Špelko Krštinc.
Predlog rebalansa so obravnavali tudi Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem in Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju so predsedniki
oz. člani odborov poročali o sklepih odbora.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Jana Tomc:
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2018.
Predlog odloka je obravnaval tudi Odbor za okolje prostor, komunalo in promet in v nadaljevanju je
predsednica poročala o sklepih odbora.
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
Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2018.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Straža naj sprejme
Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2018.

RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 254
Občinski svet Občine Straža sprejme Rebalans Proračuna Občine Straža za leto 2018.
(7ZA; 2 PROTI )

K točki 6
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2018 –
obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala g. Tea Urbančič Kavšček.
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.
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Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža naj sprejme
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2018.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in g. Alojz Knafelj
V nadaljevanju je dal župan najprej na glasovanje predlagani sklep odbora.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 255
Občinski svet Občine Straža sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Straža za leto 2018.
( 8ZA; 0 PROTI )

K točki 7
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Straža - druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
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
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža v
drugi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 256
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža v prvi obravnavi.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Straža se spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža in se na tej seji opravi
druga obravnava.
( 10 ZA; 0 PROTI )
Župan je dal odlok v drugo obravnavo.
RAZPRAVA O POSAMEZNIH ČLENIH ODLOKA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 257
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Straža v prvi obravnavi.
( 10 ZA; 0 PROTI )

K točki 8
Letni program športa v Občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala gospa Andreja Kren.
Točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je članica odbora, ga. Jana Tomc
poročala o delu odbora in podala njihove sklepe.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Jana Tomc:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejeme Letni program športa za leto
2018.
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RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Radešček Andrej in g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 258
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program športa v Občini Straža za leto 2018.
(10 ZA; 0 PROTI )
K točki 9
Letni program kulture v Občini Straža – obravnava in sprejem
Uvodno obrazložitev je podala gospa Andreja Kren.
Točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je članica odbora, ga. Jana Tomc
poročala o delu odbora in podala njihove sklepe.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Jana Tomc:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejeme Letni program kulture za leto
2018.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 259
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program kulture v Občini Straža za leto
2018.
(10 ZA; 0 PROTI )

K točki 10
Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2018 – obravnava in sprejem
Uvodno obrazložitev je podala gospa Andreja Kren.
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Točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je članica odbora, ga. Jana Tomc
poročala o delu odbora in podala njihove sklepe.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Jana Tomc:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejeme Letni program socialnega
varstva za leto 2018.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Andrej Radešček in g. Dušan Dular
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 260
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program socialnega varstva Straža za leto
2018.
(10 ZA; 0 PROTI )

K točki 11
Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2018 – obravnava in sprejem
Uvodno obrazložitev je podal direktor Komunale d.o.o. Novo mesto gospod Gregor Klemenčič.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Alojz Knafelj in g. Albin Kregar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 261
Občinski svet Občine Straža sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto
2018.
(10 ZA; 0 PROTI )
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K točki 12
Poročanje o aktivnostih po požaru na lokaciji bivše opekarne v Zalogu – poročanje
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
S poročilo je občinski svet seznanil župan.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, g. Andrej Radešček in ga. Marija Mihelič
proceduralni predlog g. Borut Likar - predlagal je, da se v razpravo vključi tudi predstavnik civilne
iniciative g. Franc Plut.
g. Dušan Dular je repliciral gospe Mariji Mihelič
g. Borut Likar je repliciral gospe Mariji Mihelič
župan je repliciral gospodu Borutu Likarju
g. Alojz Knafelj je repliciral g. Dušanu Dularju
g. Dušan Dular je repliciral g. Alojzu Knaflju
ga. Lidija Plut je replicirala gospodu Borutu Likarju
Župan je predlagal, da se v mesecu marcu, predvidoma 20. oz. 27. marca skliče izredna seja na to
temo. Povabilo bi se predstavnike državnih organov, da poročajo o izvedenih aktivnostih.
V nadaljevanju je župan predlagal naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s Poročilom o aktivnostih po požaru na lokaciji bivše
opekarne v Zalogu.

RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
g. Borut Likar - predlagal je, da se predlagani sklep dopolni z dodatnim sklepom, ki se glasi« Občinski
svet daje pobudo, da se na spletni strani občine tekoče objavljajo aktivnosti v zvezi s po požarom v
podjetju Ekosistemi ter doda povezavo do spletne strani civilne iniciative.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 262
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s Poročilom o aktivnostih po požaru na lokaciji bivše
opekarne v Zalogu.
(10 ZA; 0 PROTI )
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 263
Občinski svet daje pobudo, da se na spletni strani občine tekoče objavljajo aktivnosti v zvezi s po
požarom v podjetju Ekosistemi ter doda se povezavo do spletne strani civilne iniciative.
(10 ZA; 0 PROTI )
K točki 9
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- g. Borut Likar
- ga. Marija Mihelič
- g. Andrej Radešček
- g. Albin Kregar
Župan je najprej občinski svet seznanil s pisno prispelimi pobudami ter odgovori nanje.
POBUDA ŠT. 236 - g. BORUT LIKAR – pisna pobuda
- na podlagi 13/3-3. člena Poslovnika občinskega sveta občine Straža in pobude, ki sem jo dal na 15.
redni seji Občinskega sveta ter v skladu z dogovorom, ki ste ga sprejeli na sestanku s civilno iniciativo
predlagam, da se na dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta uvrsti točka dnevnega reda, kjer bi
obravnavali sanacijo pogorišča na prostorih bivše opekarne Zalog, v tej zvezi že sprejete sklepe in
njihovo realizacijo ter možne nove predloge in zadolžitve.
Odgovor župana:
- pobuda je bila upoštevana in točka je bila uvrščena na dnevni red 20. seje OS
POBUDA ŠT. 237 - g. BORUT LIKAR – pisna pobuda
- na 5. redni seji Občinskega sveta je zaradi domnevno nezakonite razrešitve ravnateljice Osnovne šole
Vavta vas odstopil svetnik Andrej Petkovič. Razumeti je bilo, da očitek leti na delo občinskega sveta.
Na župana naslavljam pobudo, da o postopkih razreševanja ravnateljice in sodne poravnave, ki je
sledila in z obvezo občine pri tem, občinski svet celovito informira.
Prosim, da se mi ustni odgovor na pisno pobudo da na 20. redni seji Občinskega sveta.
Odgovor župana:
- Svet zavoda OŠ kot tudi osnovno šolo smo z dopisom pozvali, da nam posredujejo vso
dokumentacijo v zvezi z razrešitvijo ravnateljice. S strani OŠ smo prejeli Kopijo zapisnika izrednega
inšpekcijskega nadzora Inšpektorata RS za šolstvo in šport z dne, 23.2.2017, kopijo državne
pravobranilke na MIZŠ z dne 18.10.2017, kopijo izdatka sodne poravnave z dne 20.10.2017 ter
dokazilo o nakazilu finančnih sredstev. Ravnateljica je županu tudi omogočila vpogled v
dokumentacijo omenjene zadeve. Iz zapisnika izrednega inšpekcijskega nadzora Inšpektorata RS za
šolstvo in šport izhaja, da v postopku razrešitve ni bilo ugotovljenih formalnih kršitev določil šolske
zakonodaje.
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V primeru, da svetnik s podanim odgovorom ni zadovoljen, gre lahko župan na vpogled v
dokumentacijo ter poda podrobnejše poročilo. Prejeto dokumentacijo s strani osnovne šole, lahko
svetnikom dodatno posredujemo.
POBUDA ŠT. 238 - g. BORUT LIKAR – pisna pobuda
- društva, ki delujejo na območju občine Straža in so upravičena pri uresničevanju svojih letnih
programov do proračunskih sredstev, le te praviloma dobijo v drugi polovici leta.
Ta časovna zapoznelost društvom, še posebno društvom z manjšim številom članstva, zelo otežuje
uresničevanje njenih načrtovanih aktivnosti, ki so sorazmerno razdeljena od januarja pa do konca leta.
Proračun občine Straža se sprejema koncem leta, tako da se v naslednje proračunsko leto vstopa že z
novim proračunom, kjer so predvidena tudi sredstva za delovanje naših društev. V kolikor se bi
društva z javnim razpisom pozvalo, da svoj program in finančno načrtovane aktivnosti posredujejo
pripravljavcu proračuna že v fazi kreiranja predloga proračuna, kar po njihovih zagotovilih ne
predstavlja težav, se bi lahko sredstva razdelilo v začetku leta proračunskega leta in najkasneje v
prvem tromesečju.
Na župana naslavljam pobudo, da se želji društvom ugodi kot sledi iz teksta.
Prosim, da se mi ustni odgovor na pisno pobudo da na 20. redni seji Občinskega sveta.
Odgovor župana:
- letni programi so bili že sprejeti na današnji seji, čim prej bomo objavili razpise, tako, da bodo lahko
upravičenci prejeli sredstva že v prvi polovici leta.
POBUDA ŠT. 239 - g. BORUT LIKAR
- kako so zamišljene nadaljnje aktivnosti glede projekta turizem
Odgovor župana:
- odgovor bo podal na naslednji seji
POBUDA ŠT. 240 - g. BORUT LIKAR
- kdaj bo poročilo Nadzornega odbora objavljeno na spletni strani občine
Odgovor župana:
-poročilo Nadzornega odbora za leto 2016 bo obravnavano na naslednji seji, preveriti pa je potrebno
še kje in na kakšen način mora biti poročilo objavljeno na spletu
POBUDA ŠT. 241 - g. BORUT LIKAR
- na dvorišču bivšega podjetja Novoles so parkirana zapuščena vozila, postavlja se mu vprašanje glede
varstva okolja
Odgovor župana:
- ne gre za avtoodpad, ampak za zaplenjena vozila, lahko pa preverimo še informacijo glede dovoljenj
POBUDA ŠT. 242 - g. MARIJA MIHELIČ
- glede na to, da so zelo kratki roki za prijavo na razpise za pridobivanje evropskih sredstev, je
predlagala, da je potrebno tem razpisom redno slediti
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POBUDA ŠT. 243 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- predlagal je, da bi svetniki prejeli zapisnike prej in ne z gradivom za naslednjo sejo, predvsem pa naj
vsebujejo širšo vsebino
VPRAŠANJE ŠT. 244 - g. ANDREJ RADEŠČEK
- rekonstrukcija ceste Potok-Jurka vas – odvodnjavanje in umiritev prometa v naselje
Odgovor župana:
- odvodnjavanje je naročeno, prav tako bo na zahodni strani postavljena cestno hitrostna ovira, na
drugi strani pa jo je potrebno predhodno sprojektirati
POBUDA ŠT. 245 - g. ALBIN KREGAR
- pohvala režijskemu obratu glede zimskega pluženja
VPRAŠANJE ŠT. 246 - g. ALBIN KREGAR
- kakšen je terminski plan obnove ceste Na žago in Stara cesta
Odgovor župana:
- zaključek del je predviden do konca aprila

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk

ŽUPAN:
Dušan Krštinc

