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Številka: 90001-2/2018 -2
Datum: 13.09.2018

ZAPISNIK
22. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 19. junija 2018, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
22. 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 so predhodno opravičili: g. Dušan Dular, ga. Mateja Merlin, g. Alojz Knafelj in g.
Andrej Radešček. S poimenskim klicanjem je bilo ugotovljeno, da je na seji navzočih 9 od 13.
občinskih svetnic in svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Ob 21.45 je sejo zapustila ga. Lidija Plut.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Franko Simona, Jerič Janez, Kopina Ivan, Kregar Albin, Likar Borut, Mihelič Marija, Plut Lidija, Lili
Šiler in Jana Tomc
Opravičeno odsotni: Dušan Dular, Alojz Knafelj, Mateja Merlin in Andrej Radešček
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
-ga. Manica France Klemenčič - članica občinske uprave
- predstavnik ESPRI d.o.o.- Rok Rebernik
- direktor Komunale Novo mesto d.o.o. - Gregor Klemenčič
- inšpektor MIR Občine Novo mesto in občine Straža- Peter Judež
- predstavniki medijev
- predstavniki občanov
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 21. 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. Proračun Občine Straža za leto 2019 – prva obravnava in sprejem
6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2019 – prva obravnava in
sprejem
7. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. – prva obravnava in sprejem
8. Odlok o turistični taksi v Občini Straža – prva obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek
9. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v
občinskem prostorskem načrtu Občine Straža - prva obravnava in sprejem, predlog za skrajšani
postopek
10. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Straža - prva obravnava in sprejem,
predlog za skrajšani postopek
11. DIIP - Rešitev prostorske stiske OŠ Vavta vas in vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas – obravnava
in sprejem
12. Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine
Novo mesto in Občine Straža za leto 2017 – seznanitev
13. Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2017 - obravnava in sprejem
14. Predstavitev Ocene potreb in storitev dolgotrajne oskrbe v Občini Straža - predstavitev
15. Kadrovske zadeve
16. 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.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar.
PREDLOG gospoda Boruta Likarja: predlagal je, da se iz dnevnega reda umakneta točka 5 “
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Proračun Občine Straža za leto 2019 – prva obravnava in sprejem” in točka 6 “ Načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2019 – prva obravnava in sprejem” ter da se 8 točka
dnevnega reda “Odlok o turistični taksi v Občini Straža – prva obravnava in sprejem, predlog za
skrajšani postopek”, 9. točka “ Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža - prva obravnava
in sprejem, predlog za skrajšani postopek” in 10. točka “Odlok o določitvi stroškov lokacijske
preveritve v Občini Straža - prva obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek” obravnavajo
po rednem postopku.
g. Borut Likar je repliciral županu
g. Albin Kregar je repliciral g. Borutu Likarju
g. Borut Likar je repliciral direktorici občinske uprave

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 283
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se iz dnevnega reda 22. seje umakneta točka 5 “
Proračun Občine Straža za leto 2019 – prva obravnava in sprejem” in točka 6 “ Načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2019 – prva obravnava in
sprejem.
(1 ZA; 7 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 284
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se 8. točka dnevnega reda “Odlok o turistični taksi v
Občini Straža – prva obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek”, 9. točka “ Odlok o
določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v
občinskem prostorskem načrtu Občine Straža - prva obravnava in sprejem, predlog za skrajšani
postopek” in 10. točka “Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Straža - prva
obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek” obravnavajo po rednem postopku.

(4 ZA; 0 PROTI)
Župan je dal na glasovanje spremenjeni dnevni red.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 285
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red.
(8 ZA; 1 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 21. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 21. 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. 286
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 21. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(8 ZA; 0 PROTI)
K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
Poročilo je podal župan.
K točki 4
Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2018 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala gospa Polonca Špelko Krštinc.
Rebalans proračuna 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. Lili Šiler:
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Rebalans proračuna za leto 2018.
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Rebalans je obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem in v nadaljevanju je
predsednica poročala o sklepih odbora.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, predlaga občinskemu svetu, da sprejme Rebalans
Proračuna Občine Straža za leto 2018.
Rebalans proračuna 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, proctor, komunalo in promet predlaga OS, da sprejme Rebalans Proračuna Občine
Straža za leto 2018. Odbor županu predlaga, da sredstva iz proračunske postavke 16081 Izgradnja
pamptrack poligona prerazporedi na proračunsko postavko 13046 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest,
javnih poti in mostov – RO ali se poišče drugo bolj dostopno lokacijo za širši krog uporabnikov.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, ga. Marija Mihelič, ga. Simona Franko, ga. Lidija Plut, ga. Lili Šiler, g. Janez Jerič, g.
Albin Kregar in g. Ivan Kopina
Po razpravi je župan v skladu s 3. odstavkom 94. člena Poslovnika vložil naslednji amandama:
AMANDMA št. 1 k 2. členu Rebalansa proračuna Občine Straža za leto 2018
Pumptrack se zgradi na lokaciji katero predhodno odobri občinski svet na predlog ODbora z aokolje,
prostor, komunalo in promet.
RAZPRAVA NA PREDLAGANI AMANDMA:
V razpravi je sodeloval g. Janez Jerič.
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar - glasoval PROTI - ni proti predlagani aktivnosti, vendar pa zadeva ne sodi v rebalans,
naj najde prostor v rednem proračunu za leto 2019.
Župan je dal predlagani amandma na glasovanje
Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
AMANDMAJA št. 1 k 2. členu Rebalansa proračuna Občine Straža za leto 2018
Pumptrack se zgradi na lokaciji katero predhodno odobri občinski svet na predlog Odbora za okolje,
prostor, komunalo in promet.
(0 ZA; 5 PROTI )
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Župan je občinskemu svetu predlagal nov amandma, ki se glasi:
AMANDMA k 2. členu Rebalansa proračuna Občine Straža za leto 2018
Iz proračunske postavke 16081 Izgradnja Pumptrack poligona, konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcija in adaptacije, se zmanjšajo sredstva v višini 44.000 EUR in se prerazporedijo na
proračunsko postavko 13004 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, konto 420500 Investicijsko
vzdrževanje in izboljšave.
Na podlagi amandmaja se popravi Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021.
RAZPRAVA NA PREDLAGANI AMANDMA:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar.
Župan je dal na glasovanje predlagani amandma.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
AMANDMA k 2. členu Rebalansa proračuna Občine Straža za leto 2018
Iz proračunske postavke 16081 Izgradnja Pumptrack poligona, konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcija in adaptacije, se zmanjšajo sredstva v višini 44.000 EUR in se prerazporedijo na
proračunsko postavko 13004 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, konto 420500 Investicijsko
vzdrževanje in izboljšave.
a podlagi amandmaja se popravi Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021.

(9 ZA; 0 PROTI )
V nadaljevanju je dal župan na glasovanje predlog rebalansa s sprejetim amandmajem.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 287
Občinski svet Občine Straža sprejme Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2018 s
sprejetim amandmajem.
(9ZA; 0 PROTI )
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K točki 5
Proračun občine Straža za leto 2019
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala gospa Polonca Špelko Krštinc.
Predlog proračuna 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. Lili Šiler:
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog proračuna za leto 2019.
Proračun je obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem in v nadaljevanju je
predsednica poročala o sklepih odbora.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, predlaga občinskemu svetu, da sprejme Proračun
Občine Straža za leto 2018.
Predlog proračuna 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 gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, predlaga občinskemu svetu, da sprejme Predlog
Proračun Občine Straža za leto 2019 v prvi obravnavi.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga OS, da sprejme Predlog Odloka o Proračunu
Občine Straža za leto 2019 v prvi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
ga. Lidija Plut in ga. Marija Mihelič
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar - glasoval PROTI - odgovornost za razvojno naravnan proračun je odgovornost
občinskega sveta, ne more podpreti proračuna, za katerega bo odgovoren občinski svet v naslednjem
letu.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 288
Občinski svet Občine Straža sprejme predlog Odloka o Proračunu Občine Straža za leto 2019 v
prvi obravnavi.
( 7 ZA; 1 PROTI )

K točki 6
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Straža za leto 2019 - prva 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 OS, da sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Straža za leto 2019 v prvi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 289
Občinski svet Občine Straža sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2019 v prvi obravnavi.
(7 ZA; 1 PROTI )

Župan je predlagal spremembo dnevnega reda in sicer, da se točke 11 »DIIP - Rešitev prostorske
stiske OŠ Vavta vas in vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas – obravnava in sprejem.«, točka 12
»Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine
Novo mesto in Občine Straža za leto 2017 – seznanitev” in točka 13 “ Letno poročilo Komunale
Novo mesto d.o.o. za leto 2017 - obravnava in sprejem” zaradi prisotnosti poročevalcev obravnavajo
pred točko 7. Predlog je dal na glasovanje.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 290
Občinski svet Občine Straža sprejme spremembo dnevnega reda in sicer, da se točke 11 »DIIP Rešitev prostorske stiske OŠ Vavta vas in vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas – obravnava in
sprejem.«, točka 12 »Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža za leto 2017 – seznanitev” in točka 13 “
Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2017 - obravnava in sprejem” zaradi
prisotnosti poročevalcev obravnavali pred točko 7.
( 8 ZA; 0 PROTI )

K točki 11
DIIP - Rešitev prostorske stiske OŠ Vavta vas in vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas –
obravnava in sprejem.
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik podjetja ESPRI d.o.o. g. Rok Rebernik.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, ga. Lidija Plut, ga. Lili Šiler, g. Ivan Kopina, g. Simona Franko g. Albin Kregar in ga.
Marija Mihelič
V razpravi je sodeloval po predhodnem strinjanju občinskega sveta tudi g. Jakše, predstavnik vrtca
Žabice.
Glede na razpravo, je dal župan v nadaljevanju na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet občine Straža ne želi odločati glede obravnavane točke »DIIP - Rešitev prostorske stiske
OŠ Vavta vas in vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas – obravnava in sprejem«. Omenjena točka se
obravnava na naslednji seji.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 291
Občinski svet občine Straža ne želi odločati glede obravnavane točke »DIIP - Rešitev prostorske
stiske OŠ Vavta vas in vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas – obravnava in sprejem«. Omenjena
točka se obravnava na naslednji seji.
(9 ZA; 0 PROTI )
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K točki 12
Poročilo o delu skupne občinske uprave - MIR MO Novo mesto in občina Straža za leto 2017 seznanitev
Uvodno obrazložitev je podal inšpektor gospod Peter Judež.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, g. Ivan Kopina in ga. Lili Šiler
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 292
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s Poročilom o delu skupne občinske uprave
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža za leto 2017
in oceno izvajanja Občinskega programa varnosti, ki je sestavni del tega poročila.
(9 ZA; 0 PROTI )
K točki 13
Letno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2017 - obravnava in sprejem
Uvodno obrazložitev je podal direktor podjetja Komunala Novo mesto gospod Gregor Klemenčič.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 293
Občinski svet Občine Straža sprejme Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto
2017.
(9 ZA; 0 PROTI )

Župan je ob 19.40 odredil deset minutni odmor, seja se je nadaljevala ob 19.50 s prisotnostjo vseh
pred odmorom navzočih občinskih svetnic in svetnikov.
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K točki 7
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Cero-DBK d.o.o. – prva obravnava in sprejem
Uvodno obrazložitev je podal direktor JP Cerod Novo mesto d.o.o gospod Albin Kregar.
Gradivo je obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, v nadaljevanju je
predsednica odbora poročala o sprejetih sklepih.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga OS, da sprejme Odlok o ustanovitvi javnega
podjetja CERO-DBK d.o.o. v prvi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 294
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. v
prvi obravnavi.
(8 ZA; 0 PROTI )

K točki 8
Odlok o turistični taksi v Občini Straža - prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Andreja Kren.
Gradivo je obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, v nadaljevanju je
predsednica odbora poročala o sprejetih sklepih.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ga. Simona Franko:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o
turističnih taksah v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali g. Borut Likar, ga. Marija Mihelič, župan
g. Borut Likar je repliciral go. Mariji Mihelič
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g. Borut Likar je repliciral županu
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 295
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Straža. v
prvi obravnavi.
(9 ZA; 0 PROTI )
Glede na to, da na odlok ni bilo vsebinskih pripomb, je dal župan predlagal, da gre odlok v drugo
obravnavo.
RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 296
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Straža se spremeni v Dopolnjen
predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Straža in se na tej seji opravi druga
obravnava.

(8 ZA; 1 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. 297
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Straža.
(8 ZA; 1 PROTI )
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K točki 9
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora
v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža - prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Manica France Klemenčič.
Gradivo je obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, v nadaljevanju je
predsednica odbora poročala o sprejetih sklepih.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga OS, da sprejme Odlok o določitvi takse za
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu
Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, g. Albin Kregar, g. Borut Likar, g. Janez Jerič in ga. Lidija Plut
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 298
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud
za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža v prvi
obravnavi.
(6 ZA; 1 PROTI )

Glede na to, da na odlok ni bilo vsebinskih pripomb, je dal župan predlagal, da gre odlok v drugo
obravnavo.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 299
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža se spremeni v Dopolnjen predlog
Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe
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prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža in se na tej seji opravi druga
obravnava.
(4 ZA; 1 PROTI )

Župan je dal odlok v drugo obravnavo.
RAZPRAVA O POSAMEZNIH ČLENIH ODLOKA:
V razpravi sta sodelovala g. Borut Likar in g. Albin Kregar.
PREDLOG g. Borut Likar - predlagal je amandma k 2. členu odloka, da se doda novi II. odstavek
»pobudnik za spremembo namenske rabe ima možnost pred vložitvijo vloge do konzultacije uradne
osebe o možnosti upoštevanja pobude«
PREDLOG g. Albin Kregar - predlagal je amandma k 2. členu odloka »navedena sprememba osnovne
namenske rabe se zmanjša na 25 oz. 20 EUR za vloge, ki so že vložene in je za njih že bila pridobljena
strokovna zavrnitev se zaračuna 2.000 EUR«
Glede na razpravo in predloge je župan predlagal občinskemu svet, da se v skladu z 38. členom
poslovnika odločanje o tej zadevi preloži na naslednjo sejo občinskega sveta.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 300
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se odločanje o Odloku o določitvi takse za
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem
načrtu Občine Straža se spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o določitvi takse za
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem
načrtu Občine Straža preloži na naslednjo sejo občinskega sveta.
(7 ZA; 1 PROTI )

K točki 10
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Straža – prva obravnava in sprejem v
prvi obravnavi
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Manica France Klemenčič.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar in ga. Lidija Plut.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 301
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini
Straža v prvi obravnavi.
(9 ZA; 0 PROTI )

K točki 14
Predstavitev ocene potreb in storitev dolgotrajne oskrbe v občini Straža – seznanitev
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Karmen Turk.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar in Albin Kregar
PREDLOG g. Borut Likar – za naslednje leto naj se pripravi dokument – terminski plan z aktivnostmi,
roki, cilji in namenom, ki naj bo tudi finančno ovrednoten
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 302
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z Oceno potreb in storitev dolgotrajne oskrbe v
Občini Straža.
(9 ZA; 0 PROTI )

K točki 15
Kadrovske zadeve - Imenovanje občinske volilne komisije
Uvodno poročilo o seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal član komisije
g. Albin Kregar.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Albin Kregar:
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Sklep komisije:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da
se v Občinsko volilno komisijo Občine Straža imenuje:
1. Predsednik: Roman Pulko, Pod vinogradi 2, 8351 Straža
2. Namestnica predsednika: Urška Piškur, Ulica talcev 6, 8351 Straža
3. Član: Borut Kulovec, Pod vinogradi 1, 8351 Straža
4. Namestnik člana:Mitja Golob, Prapreče pri Straži 3a, 8351 Straža
5. Član: Marjan Gašperšič, Podgora 23, 8351 Straža
6. Namestnik člana: Ivan Kopina, Rumanja vas 25a, 8351 Straža
7. Član: Marjan Dular, Jurka vas 33, 8351 Straža
8. Namestnik člana: Borut Likar, Stara cesta 25, 8351 Straža

RAZPRAVA o sklepu komisije:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar, ki je podal svoj odstop iz Občinske volilne komisije
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 303
V občinsko volilno komisijo se imenuje
1. Predsednik: Roman Pulko, Pod vinogradi 2, 8351 Straža
2. Namestnica predsednika: Urška Piškur, Ulica talcev 6, 8351 Straža
3. Član: Borut Kulovec, Pod vinogradi 1, 8351 Straža
4. Namestnik člana:Mitja Golob, Prapreče pri Straži 3a, 8351 Straža
5. Član: Marjan Gašperšič, Podgora 23, 8351 Straža
6. Namestnik člana: Ivan Kopina, Rumanja vas 25a, 8351 Straža
7. Član: Marjan Dular, Jurka vas 33, 8351 Straža
(8 ZA; 0 PROTI )
K točki 16
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- župan
- g. Borut Likar
- ga. Lidija Plut
- g. Janez Jerič
- g. Albin Kregar
- ga. Marija Mihelič
- ga. Lili Šiler
- g. Ivan Kopina
- ga. Jana Tomc
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Župan je najprej podal odgovore na neodgovorjene pobude iz prejšnje seje ter občinski svet seznanil s
prispelimi pisnimi pobudami.
POBUDA ŠT. 266- g. ANDREJ RADEŠČEK – pisna pobuda
- mediji so objavili, da so kontaminirano zemljo iz Celjskega vrtca vozili na deponijo Ekosistemov d.
o. o. v Zalog. Ravno tako tudi, da nameravajo Ekosistemi d. o. o. po izjavi lastnika na lokaciji v
Zalogu obnoviti zbirno reciklažni center/smetarsko dejavnost. To naj bi spremenjen OPPN celo
dovoljeval (?).-Prosim za pisni odgovor, ali je občinska upava/župan o tem kaj seznanjena, oz. kaj se
na tem področju dogaja. Glede na to, da zaskrbljeni občani pričakujejo pojasnilo, pričakujem
podrobni odgovor čim prej.
POBUDA ŠT. 267- g. ANDREJ RADEŠČEK – pisna pobuda
- umiritev prometa iz zahodne smeri v Jurko vas je urejena. Pripombe so sicer, da bi verjetno moral
biti polotok tako speljan, da bi bilo potrebno hitrost še bolj prilagoditi/zmanjšati. Glede na
nevarnost (pre)hitre vožnje skozi vas iz vzhodne smeri, pričakujemo, da bo naslednji podoben korak
narejen tudi iz smeri Potoka. Da bi se prepričali o nevarnosti, predlagam, da preko enega vikenda
postavite merilec hitrosti, saj je verjetno drugače težko verjeti, s kakšnimi hitrostmi vozniki pripeljejo
v vas…
POBUDA ŠT. 268 – ŽUPAN
- občinski svet je povabil k udeležbi dogodkov ob prireditvi Dan na Krki
POBUDA ŠT. 269 – ŽUPAN
-občinski svet je seznanil s svojo kandidaturo v prihodnjem mandatu, z željo, da bi ga občinski
svetniki in njihove liste podprli, skupaj bi sestavili program za naslednje štiri leta in na ta način tudi
zmanjšali stroške
POBUDA ŠT. 270 – g. BORUT LIKAR
- smrdeč dim, predvsem med vikendi ki se vali iz kompleksa bivšega Novolesa
Odgovor:
- posredovali bomo okoljskim inšpektorjem, prav tako je župan občinski svet obvestil z informacijo,
da se toplarna s 01. 08. zapira
POBUDA ŠT. 271- g. BORUT LIKAR
- obrazložitve za priznanja, ki jih podajajo predlagatelji naj se ne krajšajo oz. naj se v odloku opredeli
oz. omeji dolžina teksta
Odgovor:
- v odloku omejitev glede dolžine obrazložitev ni, pri spremembi odloka in pri naslednjem razpisu se
bo upoštevalo tudi ta pobuda
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VPRAŠANJE ŠT. 272 – g. BORUT LIKAR
- zakaj občinski svet ni seznanjen s projekti, ki jih pripravlja občinska uprava, da bi lahko tudi oni
sodelovali pri razvojnih aktivnostih, predvsem ker se slišijo govorice, da se nekaj dogaja okrog
letališča
Odgovor:
- pripravlja se program upravljanja letališča, ki se bo obravnaval na eni od naslednjih sej
POBUDA ŠT. 273 - ga. LIDIJA PLUT
- na naslednji seji naj se občinski svet seznani kaj je bilo narejenega glede priklopov na kanalizacijo
subjektov na lokaciji bivšega podjetja Novoles
POBUDA ŠT. 274- ga. LIDIJA PLUT
- luknja v križišču v Straži naj se čim prej sanira in očisti blato
POBUDA ŠT. 275- ga. LIDIJA PLUT
- pohvala za izvedbo ceste v centru Straže, ki je estetska in varna
Ob 21. 45 je sejo zapustila ga. Lidija Plut.
VPRAŠANJE ŠT 276 - g. JANEZ JERIČ
- ali že potekajo kakšni dogovori glede letališča Prečna
Odgovor:
- dogovori že potekajo, zbirajo se informacije, da bomo lahko pripravili različne variante s čimer
bomo občinski svet tudi pravočasno seznanili, prav tako lahko naredimo tudi javno obravnavo ter na
tak način seznanimo tudi širšo javnost.
POBUDA ŠT. 277 - g. ALBIN KREGAR
- pohvale za novo cesto v centru Straže
POBUDA ŠT. 278 - g. ALBIN KREGAR
- problematična razširitev ceste z asfaltiranjem do škarpe na cesti Pod vinogradi
POBUDA ŠT. 279- ga. MARIJA MIHELIČ
- v kakšnem stanju so stanovanja nad trgovino TUŠ
Odgovor župana:
- glede slabega stanja objekta smo seznanjeni, dogovorjen imamo sestanek s podjetjem Zarja, v
izdelavi je tudi idejna skica za ureditev novega pročelja objekta, ki jo lahko predstavimo na eni od
naslednjih sej
POBUDA ŠT. 280 - ga. LILI ŠILER
- opozorila je na težavo parkiranja pred trgovino Mercator
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Odgovor župana:
- občina tega ne more urejati, lahko pa predlagamo vodji trgovine, da to težavo odpravi, prav tako
lahko predlagamo, da se prostor uredi kot javna površina z omejitvijo parkiranja na dve uri, saj samo
na tak način lahko ukrepajo tudi naši redarji
POBUDA ŠT. 281 - g. IVAN KOPINA
- pohvala glede postavljenih tabel »Prepovedano odlaganje odpadkov« v Rumanji vasi
VPRAŠANJE ŠT. 282 - ga. JANA TOMC
- kdaj bodo urejeni ekološki otoki na Gradiški ulici
Odgovor župana:
- ekološke otoke bodo uredili in postavili ograje delavci režijskega obrata takoj, ko bo možno

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk

ŽUPAN:
Dušan Krštinc

