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Datum: 21.5.2018

ZAPISNIK
21. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 12. aprila 2018, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
21. 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 zadržanost je predhodno opravičil: g. Borut Likar. S poimenskim klicanjem je bilo ugotovljeno,
da je na seji navzočih 12 od 13. občinskih svetnic in svetnikov. Ob 18.56 se je seji pridružil gospod
Borut Likar, tako, da je bilo navzočih vseh 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, Kopina Ivan, Kregar Albin, Likar Borut,
Merlin Mateja, Mihelič Marija, Kopina Ivan, Plut Lidija, Radešček Andrej in Jana Tomc
Opravičeno odsotni: /
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
- ga. Andreja Kren - članica občinske uprave
- predstavnici DSO Novo mesto
- direktor Knjižnice Mirana Jarca
- ravnateljica Osnovne šole Vavta vas
- predstavniki medijev
- predstavniki občanov

Zapisnik 21. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2018

2

PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 20. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Zapisnik 4. izredne seje - pregled in sprejem
4. Zapisnik 6. korespondenčne seje - pregled in sprejem
5. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama seznanitev
6. Zaključni račun Občine Straža za leto 2017- obravnava in sprejem
7. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2017 –
obravnava in seznanitev
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža –
obravnava in sprejem v prvi obravnavi, predlog za skrajšani postopek
9. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža –
obravnava in sprejem
10. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v Občini Straža za leto 2017 – seznanitev
11. Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Straža za leto 2016 – obravnava in
seznanitev
12. Letno poročilo Osnovne šole Vavta vas za leto 2017 in razvoj zavoda v letu 2018 - seznanitev
13. Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2017 - seznanitev
14. Odločitev glede izvedbe investicije dozidave in nadzidave OŠ Vavta vas in gradnje novega vrtca –
obravnava in sprejem
15. Informacija o gradnji objekta Cerod Leskovec in biološki stabilizaciji – seznanitev
16. Kadrovske zadeve (nadomestni član odbora, občinska priznanja)
17. 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.
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Naknadno je bilo zaradi pomote svetnikom posredovano gradivo za 21. sejo Občinskega sveta Občine
Straža za 11. točko dnevnega reda - Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna
Občine Straža za leto 2016.
Glede na to da je bilo gradivo umeščeno na dnevni red 21. seje, v skladu z četrtim odstavkom 22.
člena Poslovnika občinskega sveta Občine Straža je župan predlagal občinskemu svetu v odločitev, da
se na 21. seji občinskega sveta obravnava navedeno gradivo, ki je bilo poslano pozneje in ne najmanj
10 dni pred sejo občinskega sveta.
Prav tako je bilo dodatno gradivo posredovali tudi za 15. točko dnevnega reda »Informacija o gradnji
objekta Cerod Leskovec in biološki stabilizaciji – seznanitev ».
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT: 263
Na 21. seji občinskega sveta se obravnava gradivo za 11. točko dnevnega reda »
Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Straža za leto 2016 –
obravnava in seznanitev« , ki je bilo poslano pozneje in ne najmanj 10 dni pred sejo
občinskega sveta.
(12 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT: 264
Na 21. seji občinskega sveta se obravnava gradivo za 15. točko dnevnega reda » Informacija o
gradnji objekta Cerod Leskovec in biološki stabilizaciji – obravnava in sprejem, ki je bilo
poslano pozneje in ne najmanj 10 dni pred sejo občinskega sveta.

(12 ZA; 0 PROTI)

Župan je dal na glasovanje spremenjeni dnevni red.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 265
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red.
(12 ZA; 0 PROTI)
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K točki 2
Zapisnik 20. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 20. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
OBRAZLOŽITEV GLASU:
ga. Mateja Merlin - glasovanja se je VZDRŽALA - na prejšnji seji ni bila prisotna
g. Ivan Kopina - glasovanja se je VZDRŽAL - na prejšnji seji ni bil prisoten
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 266
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 20. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)
K točki 3
Zapisnik 4. izredne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
Zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Albin Kregar - glasovanja se je VZDRŽAL - na seji ni bil prisoten
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 267
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)
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K točki 4
Zapisnik 6. korespondenčne seje - pregled in sprejem
Zapisnik 6. korespondenčne seje Občinskega sveta 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. 268
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 6. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Straža.
(12 ZA; 0 PROTI)
K točki 5
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
Poročilo je podal župan.
K točki 6
Zaključni račun Občine Straža za leto 2017 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala gospa Polonca Špelko Krštinc.
Zaključni račun 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 odborov
poročali o sklepih odbora.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Jana Tomc:
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun za leto 2017.
Zaključni račun je obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem in v nadaljevanju je
predsednica poročala o sklepih odbora.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
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Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Straža naj sprejme
zaključni račun Občine Straža za leto 2017.
Zaključni račun 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 je seznanjen z Zaključnim računom za leto 2017 in
predlaga občinskemu svetu, da sprejme Zaključni računom za leto 2017 v predlagani obliki.

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 269
Občinski svet Občine Straža sprejme Zaključni račun Občine Straža za leto 2017.
(12ZA; 0 PROTI )

K točki 7
Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2017 –
obravnava in seznanitev
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:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet se je seznanil in obravnaval Poročilo o realizaciji
načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2017 in predlaga občinskemu svetu,
da sprejme Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto
2017.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 270
Občinski svet Občine Straža se je seznanil in je obravnaval Poročilo o realizaciji načrtov
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2017.
( 11ZA; 0 PROTI )

K točki 8
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini
Straža – obravnava in sprejem v prvi obravnavi, predlog za skrajšani postopek
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 se je seznanil in obravnaval Odlok o dopolnitvi Odloka
o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža v prvi obravnavi in predlaga Občinskemu svetu,
da ga sprejme po skrajšanem postopku.
RAZPRAVA o predlogu sklepa iz gradiva:
V razpravi je sodeloval:
g. Janez Jerič
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 271
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju javnih
površin v Občini Straža v prvi obravnavi.
2. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža se
spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin
v Občini Straža in se na tej seji opravi druga obravnava.
( 12 ZA; 0 PROTI )
Župan je dal odlok v drugo obravnavo.
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RAZPRAVA O POSAMEZNIH ČLENIH ODLOKA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 272
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju javnih
površin v Občini Straža.
( 12 ZA; 0 PROTI )

K točki 9
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža
- obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica DSO Novo mesto gospa Emilija Lukšič.
Točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. V nadaljevanju je predsednica odbora, ga. Lili
Šiler poročala o delu odbora in podala njihove sklepe.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Lili Šiler:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejeme predlagani sklep o izdaji
soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
OBRAZLOŽITEV GLASU:
ga. Mateja Merlin - glasovanja se je VZDRŽALA - naša občina je v tisti polovici Dolenjskih občin,
kjer občani doplačujejo največ za pomoč na domu, zato se zavzema, da se za njih vrednost doplačila,
ne glede na višje stroške, ne spremeni.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 273
Občinski svet Občin Straža sprejeme Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu.
(11 ZA; 0 PROTI )
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K točki 10
Poročilo o izvajanju pomoči na domu v Občini Straža – obravnava in sprejem
Uvodno obrazložitev je podala gospa Simona Šajn.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 274
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s poročilom o izvajanju pomoči na domu v Občini
Straža za leto 2017.
(12 ZA; 0 PROTI )

K točki 11
Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Straža za leto 2016 obrazložitev
Uvodno obrazložitev je podala predsednica Nadzornega odbora gospa Anita Avbar Salopek.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
Župan, g. Andrej Radešček, g. Dušan Dular, g. Janez Jerič
g. Alojz Knafelj je repliciral gospodu Janezu Jeriču
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 275
Občinski svet Občine Straža je obravnaval Poročilo o opravljenem nazoru Zaključnega
računa Proračuna Občine Straža za leto 2016.
(10 ZA; 0 PROTI )
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K točki 12
Letno poročilo osnovne šole Vavta vas za leto 2017 in razvoj zavoda v letu 2018 – seznanitev
Uvodno obrazložitev je podal ravnateljica osnovne šole gospa Sabina Erjavec.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Andrej Radešček, g. Ivan Kopina, g. Dušan Dular in ga. Simona Franko

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 276
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z letnim poročilom Osnovne šole Vavta vas in
razvojem Zavoda v letu 2018.
(12 ZA; 0 PROTI )

K točki 13
Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2017 - seznanitev
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
S poročilom je občinski svet direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto gospod Borut Novak.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 277
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice Mirana Jarca Novo
mesto 2017.
(12 ZA; 0 PROTI )
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K točki 14
Odločitev glede izvedbe investicije dozidave in nadzidave OŠ Vavta vas in gradnje novega vrtca
– obravnava in sprejem
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala direktorica Tea Urbančič Kavšček.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Albin Kregar, ga. Mateja Merlin in ga. Lidija Plut.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 278
Občinski svet Občine Straža potrdi izdelavo predinvesticijske zasnove za odločitev glede izvedbe
investicije dozidave in nadzidave OŠ Vavta vas in gradnje novega vrtca.
(11 ZA; 0 PROTI )

K točki 15
Informacija o gradnji objekta Cerod Leskovec in biološki stabilizaciji – obravnava in sprejem
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal direktor podjetja Cerod gospod Albin Kregar.
Ob 18.56 se je seji pridružil gospod Borut Likar, sejo pa je istočasno zapustil gospod Andrej
Radešček.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in g. Alojz Knafelj.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 279
Občinski svet Občine Straža se strinja s podpisanim Dogovorom o sodelovanju pri izgradnji
MBO Dolenjske in Bele krajine. Projekt bo vključen v Načrt razvojnih programov in sredstva
zanj se zagotovijo v rebalansu za leto 2018.

(11 ZA; 0 PROTI )
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Župan je ob 19.07 odredil deset minutni odmor, seja se je nadaljevala ob 19.17 s prisotnostjo vseh
pred odmorom navzočih občinskih svetnic in svetnikov.
K točki 16
Kadrovske zadeve (nadomestni član odbora, občinska priznanja)
NADOMESTNI ČLAN ODBORA
Uvodno poročilo o sejah Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal predsednik
komisije g. Dušan Dular.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Dušan Dular:
Sklep komisije:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da potrdi
predlagano kandidatko Simono Franko v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem in za njegovo
predsednico.
RAZPRAVA o sklepu komisije:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 280
Občinski svet občine Straža na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
potrdi predlagano kandidatko Simono Franko v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
ki bo tudi predsednica odbora.
(12 ZA; 0 PROTI )

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Dušan Dular:
Sklep komisije:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da imenuje v Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Straža Katarino Grmovšek, predstavnico Policijske
Postaje Dolenjske Toplice.
RAZPRAVA o sklepu komisije:
V razpravi ni nihče sodeloval.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 281
Občinski svet občine Straža na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
potrdi predlagano kandidatko Katarino Grmovšek, predstavnico Policijske postaje Dol. Toplice
v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža.
(12 ZA; 0 PROTI )

PRIZNANJA OBČINE STRAŽA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Dušan Dular:
Sklep komisije:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlog podelitve »Priznanja
Alojzija Pirca « prejemniku Rozini Kum in ga predlaga Občinskemu svetu v sprejem.
Komisija pridobi soglasje predlagane kandidatke.
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predloga podelitve »Priznanja
Jožeta Kneza « prejemnikoma Stanislavu Bukovcu in Brankotu Vidmarju in ju predlagajo
Občinskemu svetu v sprejem. Komisija pridobi soglasje od predlaganega kandidata Stanislava
Bukovca.
3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlog podelitve »Priznanja
Franca Červana « prejemniku Branetu Dularju in ga predlaga Občinskemu svetu v sprejem.
4. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predloga podelitve »Priznanja
Jožeta Dularja« prejemnikoma Mitji Bukovcu in Andreju Šenici in ju predlagajo Občinskemu
svetu v sprejem. Komisija pridobi soglasje od obeh predlaganih kandidatov.
RAZPRAVA o sklepih komisije:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 282
1. Občinski svet Občine Straža na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja sprejme predlog podelitve »Priznanja Alojzija Pirca « prejemniku Rozini
Kum.
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2. Občinski svet Občine Straža na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja sprejeme predlog podelitve »Priznanja Jožeta Kneza «
prejemnikoma Stanislavu Bukovcu in Branku Vidmarju.
3. Občinski svet Občine Straža na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja sprejme predlog podelitve »Priznanja Franca Červana «
prejemniku Branetu Dularju.
4. Občinski svet Občine Straža na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja sprejme predlog podelitve »Priznanja Jožeta Dularja«
prejemnikoma Mitji Bukovcu in Andreju Šenici.
(12 ZA; 0 PROTI )

K točki 17
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- župan
- g. Alojz Knafelj
- ga. Jana Tomc
- g. Ivan Kopina
- ga. Lili Šiler
- ga. Mateja Merlin
- ga. Lidija Plut
Župan je najprej podal odgovore na neodgovorjene pobude iz prejšnje seje ter občinski svet seznanil s
pisno prispelo pobudo ter odgovorom nanjo. V nadaljevanju je tudi sam podal nekaj pobud.
POBUDA ŠT. 247 - g. BORUT LIKAR – pisna pobuda
Pred dobrimi štirimi leti je Občina Straža podala zahtevo za razlastitev dvorišča Zdravka Poglajena na
Drganjih selih 19 (parc.št. 2478/11 in 2452/8), kjer poteka pravno neurejena javna pot (JP 793011).
Razlastitev se nanša zgolj na omenjeno Poglajenevo nepremičnino. Tako se z razlastitvijo rešuje le del
nepremičnine, ki je v lasti g. Poglajena, ne pa celovitost urejanja pravnega statusa izpostavljene
pravno neurejene javne poti, ki je že desetletje problem tamkajšnjih krajanov in občine.
Ugotovitev upravnega organa, ki sicer še ni pravnomočna, da po omenjeni nepremičnini (dvorišču) ne
poteka javni promet (sporna javna pot vodi le še do ene stanovanjske enote) in tako ni bilo
ugotovljenega javnega interesa, ki je predpogoj za razlastitev.
Zaradi dolgotrajnosti postopka razlastitve, kjer je evidentno, da javnega interesa za razlastitev ni (torej
do razlastitve ne more priti) in kjer zaradi formalnih zavlačevanj zadevi ni videti konca (nenehne
zahteve Irtovih, da se jih pri zadevi vodi kot stranke v postopku, kar se utemeljeno spodbija)
predlagam, da v izogib nadaljnji škodi, ki se zaradi rabe dvorišča v »javno korist« povzroča na
nepremičninah g. Poglajena (zaradi preobremenjenosti dvorišča škoda vidno nastaja predvsem na
temeljih in nosilnih kletnih zidovih stanovanjske hiše) in v izogib odškodninski tožbi zoper občino,
kot predlagateljice, odstopite od omenjene razlastitve.
Z odstopom od razlastitve se občini ponudijo druge realne, hitro uresničljive in sprejemljive rešitve za
vse, ki uporabljajo omenjeno pravno neurejeno javna pot.
Prosim, da se mi ustni odgovor na pisno pobudo posreduje na 21. redni seji Občinskega sveta.
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P.s.
Vsebina pobude je v delu povzeta iz sodb Upravnega sodišča in pisma, ki ga je dne 6.3.2018 na vas
naslovil varuh človekovih pravic.
Odgovor župana:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v letu 2013 na podlagi pobude opravilo pregled Odloka o
kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža in ugotovilo, da je 5. člen Odloka, ki pod št.
139 kategorizira JP 793011 Drganja sela, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. *165/2, k.o. 1494
Jurka vas, v zasebni lasti, v neskladju z Zakonom o cestah kot tudi s 33. členom Ustave, ker
nedopustno posega v lastninsko pravico. Občini Straža sta bili s strani Ministrstva za infrastrukturo in
prostor izdani dve opozorili, v katerih je ministrstvo občini predlagalo, da poskrbi za pravno urejenost
javne poti JP 793011 Drganja sela, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. *165/2, k.o. 1494 Jurka vas,
tako da z lastnikom zemljišča s parc. št. *165/2, k.o. 1494 Jurka vas, sklene pravni posel za pridobitev
zemljišč oziroma začne postopek razlastitev ter da ministrstvu o neskladju poroča enkrat mesečno.
Na podlagi predloga ministrstva smo po neuspešni sklenitvi pravnega posla z lastnikom zemljišča
07.02.2014 na Upravno enoto Novo mesto na podlagi četrtega odst. 19. člena ZJC-B vložili zahtevo za
razlastitev nepremičnin zemljiškoknjižnega lastnika Zdravka Poglajena, Drganja sela 19, 8351 Straža,
parc. št. 2452/1, k.o. 1494 Jurka vas in *165/2, k.o. 1494 Jurka vas. Navedeni postopek do danes žal ni
pravnomočno končan.
Kar se tiče javnega interesa je Občina zahtevo za razlastitev vložila na podlagi 19. člena ZJC-B, ki
pravi, da se ne glede na določbo tretjega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora šteje, da je
javna korist za razlastitev nepremičnin, po katerih poteka obstoječa javna cesta, ugotovljena, če ob
vložitvi zahteve za razlastitev po njej poteka cestni promet v skladu s prvim odstavkom 2. člena
zakona. Le - ta pa pravi, da so javne ceste prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki
jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in
varnost prometa na njih. Menimo, da to da sporna cesta vodi le še do ene stanovanjske hiše (kot
navajate), ne pomeni merila za ugotavljanje javnega interesa po določbah 19. člena ZJC-B (vedno je
ena hiša zadnja), prav tako na to ne more vplivati dejstvo, da se lahko javna pot za dostop do
stanovanjske enote na naslovu Drganja sela 22 uredi drugje. To namreč za ta postopek ni relevantno.
Za odločanje o upravičenosti razlastitve po navedenem členu je pomembno le dejstvo, ali je ob
vložitvi zahteve za razlastitev po njej potekal cestni promet v skladu s prvim odstavkom 2. člena
zakona, kar pa izhaja iz vseh navedb, ki jih je Občina uveljavljala v postopku razlastitve.
Replika g. Borut Likar:
- iz podanega odgovora je razbrati, da župan vztraja pri razlastitvi, vsi organi, ki se vključujejo v to
zadevo ugotavljajo, da javnega interesa ni izkazanega in tudi ne bo, zadeva se zaradi pravne urejenosti,
kakršno imamo zadevi ne videti konca in se zavlačuje, občinski svet se do razlastitve ni nikoli
opredeljeval, s tem, ko se zadeva kateri ni videti konca zavlačuje pa nastaja velika škoda, ki jo bo
potrebno vrniti. Zadevo je potrebno prekiniti predenj pride do še večje škode.
Odgovor župana:
- Občinski svet je sprejel odločitev o kategorizacije občinskih cest
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POBUDA ŠT. 248- ŽUPAN
- povabilo na vse prihajajoče dogodke, ki se bodo v prihajajočem tednu odvijali v sklopu občinskega
praznika

POBUDA ŠT. 249 - ŽUPAN
- seznanil in povabil je na 12. Straško salamiado, ter na cvetličarsko- slaščičarske delavnice namenjene
našim najmlajšim

POBUDA ŠT. 250 - ŽUPAN
- v nedeljo 22.4.2018 ob 18.00 bo v KD Straža potekala slavnostna seja ob občinskem prazniku

POBUDA ŠT. 251 - ŽUPAN
- v soboto, 21.4.18 bo potekala čistilna akcija reke Krke

POBUDA ŠT. 252 - g. ALOJZ KNAFELJ
- še v tem mandatu naj se spremeni odlok o priznanjih

POBUDA ŠT. 253 - ga. JANA TOMC
- kako daleč je študija o oskrbe starejših občanov
Odgovor :
- program je izdelan in pripravljen, pripravljavec ga bo predstavil na naslednji seji občinskega sveta
POBUDA ŠT. 254 - g. IVAN KOPINA
- potrebno je postaviti opozorilne table glede prepovedi odlaganja odpadkov pri Mladinskem domu v
Rumanji vasi
Odgovor župana:
- odgovor bo podal na naslednji seji
POBUDA ŠT. 255 - g. IVAN KOPINA
- postavitev oz. ureditev ekološkega otoka ob glavni cesti v Rumanji vasi
Odgovor župana:
- odgovor bo podal na naslednji seji
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POBUDA ŠT. 256 - g. IVAN KOPINA
- preveriti možnost sodelovanja z občino Dol. Toplice glede sodelovanja pri zbirno reciklažnem centru
Odgovor župana:
- odgovor bo podal na naslednji seji
POBUDA ŠT. 257 - ga. LILI ŠILER
- kdaj je predviden asfalt na koncu naselja Hruševec
Odgovor župana:
- v kratkem se bo pričelo z asfalterskimi deli, kjer se bo uredilo vse takšne odseke
POBUDA ŠT. 258 - ga. LILI ŠILER
- na ekološkem otoku v Hruševcu postavitev dodatnih kontejnerjev za steklo in papir
Odgovor župana:
- preverili bomo možnost postavitve dodatnih kontejnerjev
VPRAŠANJE ŠT. 259 - g. BORUT LIKAR
- sprejel je vprašanje predstavnikov trgovine KZ v Straži, ki jim je zaradi gradnje centra Straže upadel
promet, želeli bi informacijo kdaj naj bi se z deli končalo, želeli bi se sestati oz. dogovorit z županom
Odgovor župana:
- na to temo je župan že imel sestanke s predstavniki ostalih lokalov, kadarkoli se lahko predstavniki
KZ najavijo pri županu za sestanek, predno se je s projektom pričelo, je bil ta predstavljen vsem
poslovnim subjektom, ki so v tej ulici, rok za dokončanje investicije je bil do konca aprila, rok je bil
izvajalcu zaradi slabih vremenskih razmer podaljšan do 15.5.
POBUDA ŠT. 260 - g. BORUT LIKAR
- poenostavljen dostop do objavljenih poročil o delu Nadzornega odbora na spletni strani občine
Odgovor župana:
- na portalu, kjer so objavljeni vsi akti, ki jih sprejemamo, je poseben zavihek Nadzorni odbor pod
katerim se objavljajo poročila o delu nadzornega odbora
VPRAŠANJE ŠT. 261 - g. BORUT LIKAR
- zastavil je vprašanje glede roka za spremembe statuta občine, ki so jih od nas zahtevali na
ministrstvu
Odgovor župana:
- podali smo vlogo za podaljšanje, ki je bila odobrena, rok je do oktobra 2018
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VPRAŠANJE ŠT. 262 - ga. MATEJA MERLIN
- ali je občina pripravila projekt za ureditev pločnika v Vavti vasi v ovinku pred šolo, kakšni so
kratkoročni načrti oz. kaj bo urejeno do pričetka šolskega leta, če ne bo dovoljenja, da hodijo otroci v
šolo po privatnem dvorišču, saj je trenutna odobritev samo za letošnje šolsko leto
Odgovor župana:
- glede omenjene teme smo imeli ogled in sestanek z DRSCjem , povedali so nam, da brez odkupa
zemljišč ne moremo karkoli narediti, projekt je že izdelan, z obema lastnikoma hiš je župan že imel
razgovore, ki načeloma prodaji ne nasprotujeta, direkcija je že poslala na teren cenilce in v kolikor se
bodo dogovorili za odkup, se bo v tem delu napravil premik oz. zamik ceste, če bo prišlo do odkupa že
v tem letu se v tem trenutku ne ve
VPRAŠANJE ŠT. 263 - ga. MATEJA MERLIN
- kdaj bo položen asfalt v Dolenji Straži, ki je bil uničen v sklopu investicije Hidravličnih izboljšave
Odgovor župana:
- z asfalterskimi deli se bo pričelo v kratkem
POBUDA ŠT. 264 - ga. MATEJA MERLIN
- pobuda glede priprave Strategije razvoja občine po vzoru sosednje občine, kjer so k zbiranju pobud
in sodelovanju pri oblikovanju strategije vabljeni vsi občani
POBUDA ŠT. 265 - ga. LIDIJA PLUT
- fiksni reklamni pano pri osnovni šoli Vavta vas, ki ovira preglednost prehoda za pešce
Odgovor župana:
- gre za fiksni pano, za njegovo odstranitev bo moral posredovati inšpektor

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk

ŽUPAN:
Dušan Krštinc

