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Številka: 90001-6/2011-2
Datum: 18. 06. 2011

ZAPISNIK
7. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 2. junija 2011, ob 18. uri, v
sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
7. sejo Občinskega sveta Občine Straža je vodil župan Alojz Knafelj 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 8 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Kasneje sta se seji pridružila še Igor Vizjak in Albin Kregar tako, da je bilo prisotno 10
občinskih svetnic in svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Dular Dušan, Kregar Albin, Kregar Jože, Kopina Ivan, Medic Marija Maja, Mihelič Marija, Petkovič
Andrej, Tomc Jana, Vidic Pavel, Vizjak Igor,
Opravičeno odsotni: Derganc Franc, Likar Borut in Plut Lidija
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
- Matjaž Petruna – član občinske uprave
- Tea Urbančič – članica občinske uprave
- Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- Klara Rebselj – članica občinske uprave
- Andreja Kren – članica občinske uprave
- Manica France Klemenčič – članica občinske uprave
- ga. Rozina Kum – predsednica Nadzornega odbora
- g. Rok Nose – predstavnik Dolenjskega lista
- ga. Nina Berkopec – urednica glasila Stražan
- g. Anton Virant – ravnatelj OŠ Vavta vas
- ga. Sabina Erjevec – predsednica Sveta zavoda OŠ Vavta vas
- ga. Claudia Jerina Mestnik- direktorica Knjižnice Mirana Jarca
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- predstavniki fakultet, doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, doc. dr. Alenka Fikfak, prof. dr. Davorin
Gazvoda
PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 6. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta – seznanitev
4. Poročilo o izvedenih delavnicah s tematiko Ureditev jedra naselja Straža v kontekstu razvoja
celotne občine – seznanitev
5. Letno poročilo Osnovne šole Vavta vas, letni delovni načrt in razvoj zavoda v letu 2010 seznanitev
6. Poročilo Osnovne šole Vavta vas o izvajanju prevozov v naselje Drganja sela – seznanitev
7. Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 2010 - seznanitev
8. Odlok o rebalansu (I.) proračuna Občine Straže za leto 2011 – obravnava po skrajšanem postopku
in sprejem
9. Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest
na območju Občine Straža – druga obravnava in sprejem
10. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje v Občini Straža – druga obravnava in
sprejem
11. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Straža – druga obravnava in sprejem
12. Sklep o spremembi sklepa o cenah najemnin grobov v Občini Straža – obravnava in sprejem
13. Vprašanja in pobude
K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 7. seje
Občinskega sveta Občine Straža
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 78
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red
(8 ZA; 0 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 6. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 6. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
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RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 79
Zapisnik 6. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(8 ZA; 0 PROTI)
Ob 18.15 se je seji pridružil g. Igor Vizjak.
K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.
1. Poročal je o izvrševanju sklepov občinskega sveta in opravljenih nalogah med obema sejama.
Povedal je, da so na prejšnji seji sprejeti sklepi objavljeni v Uradnem listu RS št. 29/11, dne
27.05.2011.
2. V nadaljevanju je župan poročal tudi o delovanju in aktivnostih občinske uprave in opravljenih
nalogah med obema sejama. Občinski svet je seznanil z naslednjimi zadevami:
- Občinska uprava je pripravila vse potrebno za realizacijo sklepa št. 50 za Dopolnitev letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2011 in sicer okoli
nakupa Novolesovih počitniških kapacitet na Hrvaškem, ki pa niso bile realizirane zaradi pozno
pridobljenega soglasja sveta delavcev in nepridobljenega pisnega soglasja prisilne upraviteljice,
upniškega odbora in nadzornega sveta.
- narejena je bila uradna cenitev,
- narejena je bil načrt koriščenja in upravljanja,
- ocenjena je bila uporabnost prostorov,
- ocenjeni so bili in stroški obnove
- pripravljen je bil rebalans občinskega proračuna
- vodeni so bili dogovori z upravo Novolesa in sveta delavcev, odvetniki v Sloveniji in na
Hrvaškem
- Skupaj z Občino Mirna peč in Občino Šmarješke Toplice je občinska uprava Straža naročila
revizijski pregled Letnega poročila za leto 2010 Komunale Novo mesto d.o.o., ker so v njem prikazane
velike izgube v Občini Straža, ki jih bomo morali pokrivati iz proračuna. Če izkazi zdržijo, bo
potrebno sprejetje novega Rebalansa proračuna za letos.
- Odpirale so se ponudbe za obnovo Kulturnega doma. Prišle so štiri ponudbe. Najnižja je 807.000,
najvišja pa 990.446,28 EUR. Občinska uprava jih preverja in nato bo izbran ponudnik.

Zapisnik 7. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2011

4

- Potekalo je usklajevanje z lastniki in projektanti projekt pločnika in kolesarske steze z javno
razsvetljavo in avtobusnimi postajališči v Podgori. Projekt dobro napreduje. Župan upa, da bo
občinska uprava odkupiti še nekaj zemljišč ter umestiti tudi postajališča.
-Potekajo dogovori z DRSC za izvedbo 1. in delno 2. etape rekonstrukcije ceste R2-419/1203 od
Potoka do hiše Ravbar v Jurki vasi. Manjka le še zemljišče na parceli Jelisave Besednjak. Župan je
prosil za eventuelno pomoč vsakogar. Na delavnem sestanku, ki je bil v petek 27.05. so potekali
dogovori o začetku del in izvedbi investicije Občine Straža pri izgradnji vodovoda in kanalizacije, ki
ni predmet že objavljenega razpisa.
-Podpisana je pogodbo z Ministrstvom za zdravje, po kateri bomo za »Obnovo Zdravstvenega doma
Straža« pridobili letos 34.873 EUR in leta 2012 še 128.725 EUR kot Sofinanciranje investicije na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti.
- Organiziran je bil usklajevalni sestanek z letalskimi društvi, koristniki Vzletno pristajalne steze
Straža. Za mizo se je bilo povabljeno 8 društev in se dogovarjalo in Obravnavalo delavni načrt ter
Predstavitev letališkega priročnika. S sklepom je bil potrjen pripravljalni odbor, ki bo pripravil načrt
del in cenik izvedbe. Soglasje k delavnemu načrtu bo dala občina in potrdila njegovo veljavnost.
- V kratkem bodo postavljene obvestilne table ob vstopu v Občino Straža.
- V Straži so bili v nedeljo straški teki. Župan se je zahvalil organizatorjem, ki so odlično organizirali
prireditev z dobro udeležbo tekmovalcev in obiskovalcev, tudi svetnikov.
- Izvaja se preplastitev križišča v Vavti vasi in dvorišča pred čolnarno
- V Straži že dela redarka. Trenutno opozarja udeležence v mirujočem prometu in kontrolira izvajanje
Odloka o plakatiranju. Obveščam vas, da so se pričeli postopki v zvezi z priključevanjem objektov na
javno kanalizacijo.
- Vodovod Nova Gora je še v obravnavi na SVLR.
- Na podlagi odločbe okoljskega inšpektorja smo sanirali črna odlagališča na letališču in Vavti vasi.
-Legaliziran je objekt Breza v športnem parku. Išče se možnost priklopa na elektro omrežje.
- Novoles je šel v stečaj. Sodišče je 01.06.2011 imenovalo Romano KRUHAR PUC za stečajno
upraviteljico. Upniki imajo do 1. septembra čas za prijavo terjatev. Brez dela je ostalo 515 delavcev,
kolikor jih je še ostalo v Novolesu. 91 jih je iz Občine Straža. Murgelj in Štumf sta hkrati s predlogom
za stečaj napovedala nadaljevanje sanacije podjetja z ohranjanjem donosne proizvodnje z okoli 120
delavnih mest.
- Občina Straža bo svojim občanom hitro izplačevala enkratno socialno pomoč. Delavci naj se čim
hitreje obrnejo na CSD v Novem mestu in oddajo vlogo.
K točki 4
Poročilo o izvedenih delavnicah s tematiko Ureditev jedra naselja Straža v kontekstu razvoja
celotne občine – seznanitev
Uvodno obrazložitev je podal župan, nato pa predal besedo profesorjem sodelujočih fakultet; ga. Almi
Zavodnik Lamovšek, ga. Alenki Fikfak in g. Davorinu Gazvodi, ki so v nadaljevanju podali
podrobnejše umesno poročilo o poteku delavnic.
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Ob 19.00 se je seji pridružil g. Albin Kregar.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Andrej Petkovič, g. Igor Vizjak, g. Dušan Dular in ga. Marija Mihelič
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEPA ŠT. 80
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z delom organiziranih delavnic s tematiko

Ureditve jedra naselja Straža v kontekstu razvoja celotne občine.
(10 ZA; 0 PROTI)

K točki 5
Letno poročilo Osnovne šole Vavta vas, letni delovni načrt in razvoj zavoda v letu 2010 seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal ravnatelj OŠ Vavta vas, g. Anton Virant.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
župan, g. Andrej Petkovič, ga. Marija Mihelič, g. Albin Kregar in g. Dušan Dular
REPLIKE
g. Andrej Petkovič je repliciral ravnatelju
g. Jože Kregar je repliciral ravnatelju
Obrazložitev glasu:
g. Igor Vizjak – glasoval bo PROTI – smatra, da bi občina kot ustanoviteljica oz. občinski svet, ki
sprejema v proračun sredstva javnega zavoda, moral to poročilo obravnavati na drugačen način in ne
zgolj kot informacijo. Pričakoval bi tudi, da bo od treh predstavnikov ustanovitelja v Svetu šole vsaj
kdo povedal kakšno je delo predstavnikov ustanovitelja v Svetu šole
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Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEPA ŠT. 81
1. Občinski svet Občine Straža se je seznanil z Letnim poročilom, letnim
delovnim načrtom in razvojem zavoda v letu 2010.
2. Občinski svet je dal zavodu Osnovna šola Vavta vas priporočila za pripravo poročil v
naslednjih letih
(9 ZA; 1 PROTI)
K točki 6
Poročilo Osnovne šole Vavta vas o izvajanju prevozov v naselje Drganja sela – seznanitev
Župan je na začetku povedal, da je bila ta točka uvrščena glede na sprejeti sklep občinskega sveta na
prejšnji seji.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal ravnatelj osnovne šole, g. Anton Virant.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
župan, g. Albin Kregar in g. Andrej Petkovič
Obrazložitev glasu:
g. Igor Vizjak – glasoval bo PROTI – sam je mnenja, da bi bilo potrebno na reakcijo staršev drugače
odgovoriti, kot pa samo sprejemom informacije šole
Občinski svet na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 82
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z izvajanjem osnovno šolskih
prevozov na lokaciji Vavta vas – Drganja sela.
(9 ZA; 1 PROTI)
K. točki 7
Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 2010 - seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Poročilo o delovanju knjižnice je podala direktorica, ga. Claudia Jerina Mestnik.
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RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Albin Kregar in g. Dušan Dular
g. Dušan Dular je podal v svoji razpravi tudi proceduralni predlog in sicer je predlagal, da bi se v
bodoče podobna (obsežnejša) gradiva – poročila pošiljalo zgolj samo v elektronski obliki.
Odgovor direktorja: proceduralnega sklepa ni mogoče sprejeti saj je potrebna bi bila sprememba
Poslovnika, ki jasno določa kako se gradivo posreduje, lahko gre zgolj za dogovor, da se priloge k
gradivu (poročila) posredujejo samo v elektronski obliki
Odgovor župan: vsi, ki se s tem predlogom strinjajo, naj se pri Karmen Turk vpišejo in se jim bo v
bodoče priloge k gradivo posredovalo na tak način
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 83
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto 2010.
(11 ZA; 0 PROTI)
Župan je odredil 15 minutni odmor, seja se je nadaljevala ob 20.40. Seje ni zapustil nihče od prisotnih.
K. točki 8
Odlok o rebalansu (I.) proračuna Občine Straže za leto 2011 – obravnava po skrajšanem
postopku in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki sta podala župan in direktor, g. Dušan Krštinc.
To točko so na svojih sejah obravnavali tudi odbori in v nadaljevanju so predsedniki podali sklepe
odborov.
Odbor za družbene dejavnosti, predsednica Marija Maja Medic:
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Odlok o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto
2011 in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga sprejme.
Odbor za okolje, prostor komunalo in promet, po pooblastilu predsednika Franca Derganca, ki je bil
opravičeno odsoten, je sklep odbora prebral župan:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o
rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011.
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Odbor za gospodarstvo,kmetijstvo in turizem, predsednica, Marija Mihelič:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval Odlok o rebalansu (I.) proračuna Občine
Straža za leto 2011 in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga sprejme.
V poslovniškem roku je bil podan en amandma, ki ga je vložil Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem. Predsednica odbora, ga. Marija Mihelič, je predstavila besedilo amandmaja:
AMANDMA ŠT. 1:
V Načrt razvojnih programov 2011-2014 naj se vnese nov projekt z nazivom« Izgradnja črpališča in
kanalizacije Jurka vas s skupno vrednostjo 225.000 EUR:
- leto 2012: podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v znesku 5.000,00 EUR,
420401 Novogradnje 38.600,00 EUR in 420801 Investicijski nadzor 1.400,00 EUR
- leto 2013: podkonto 420401 Novogradnje v znesku 173.700,00 EUR in 420801 Investicijski nadzor
6.300, 00 EUR
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Igor Vizjak, g. Andrej Petkovič in g. Dušan Dular
Po opravljeni razpravi v prvi obravnavi je dal župan na glasovanje predlog sklepa.
Obrazložitev glasu:
g. g. Igor Vizjak – glasoval bo PROTI tako v prvi kot v drugi obravnavi - odgovor na vprašanje iz
njegove razprave glede zadolževanja, ki mu ga je posredoval direktor občinske uprave mu je
nerazumljiv
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 84
1. Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi Predlog Odloka o rebalansu (I.)
proracuna Obcine Straža za leto 2011
2. Predlog Odloka o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011 se spremeni v
dopolnjen predlog Odloka o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011.
(8 ZA; 1 PROTI)
V nadaljevanju je župan prešel k drugi obravnavi odloka.
RAZPRAVA k posameznim členom odloka:
Razpravljalcev ni bilo.
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GLASOVANJE O AMANDMAJU
Občinski svet je na predlog Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
POTRDIL
AMANDMA ŠT. 1
V Načrt razvojnih programov 2011-2014 naj se vnese nov projekt z nazivom« Izgradnja
črpališča in kanalizacije Jurka vas s skupno vrednostjo 225.000 EUR:
- leto 2012: podkonto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v znesku 5.000,00 EUR,
420401 Novogradnje 38.600,00 EUR in 420801 Investicijski nadzor 1.400,00 EUR
- leto 2013: podkonto 420401 Novogradnje v znesku 173.700,00 EUR in 420801 Investicijski
nadzor 6.300, 00 EUR
(9 ZA; 0 PROTI)
V nadaljevanju je dal župan na glasovanje predlog sklepa.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 85
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za
leto 2011 z Amandmajem št. 1.
(8 ZA; 1 PROTI)
K. točki 9
Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest
na območju Občine Straža – druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, v
nadaljevanju je župan po pooblastilu predsednika odbora, g. Franca Derganca poročal o sklepu odbora.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok načinu
izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Straža
RAZPRAVA k posameznim členom odloka:

Zapisnik 7. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2011

10

Razpravljalcev ni bilo.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 86
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o načinu izvajanja obvezne
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine
Straža v drugi obravnavi.
(10 ZA; 0 PROTI)

K. točki 10
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje v Občini Straža – druga obravnava
in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti, v nadaljevanju je
predsednica odbora ga. Marija Maja Medic poročala o sklepih odbora.
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za
štipendiranje v Občini Straža in predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da ga sprejme.
Pred razpravo je župan povedal, da je g. Igor Vizjak podal pisno izjavo, da se odpoveduje sejninam v
korist Sklada za štipendiranje.
RAZPRAVA po posameznimh členih odloka:
V razpravi so sodelovali:
g. Dušan Dular, g. Albin Kregar in g. Andrej Petkovič
Glede na razpravo svetnikov glede izjav o odrekanju sejnin v korist sklada, je direktor občinske uprave
predlagal, da se bo do naslednje seje pripravilo tolmačenje kako je z samo izvedbo teh izjav.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 87
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za
štipendiranje v Občini Straža.
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2. Pravilnik iz 10. člena občinska uprava predloži v sprejem občinskemu svetu na naslednji
seji.
(10 ZA; 0 PROTI)
K. točki 11
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Straža – druga obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti, v nadaljevanju je
predsednica odbora ga. Marija Maja Medic poročala o sklepih odbora.
Sklep odbora:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Straža in predlaga
Občinskemu svetu Občine Straža, da ga sprejme s popravki, zaznanimi na seji odbora.
RAZPRAVA k posameznim členom odloka:
V razpravi sta sodelovala:
g. Dušan Dular in g. Andrej Petkovič
Obrazložitev glasu:
g. Igor Vizjak – glasoval bo PROTI – sam je mnenja, da gre prenos določenih nalog iz občine za
zavod, kar pa pomeni, da gre posledično na zavodu za povečanje števila zaposlenih za opravljanje teh
nalog, to se da organizirati tudi na drugačen način in vprašanje je, če je zavod najboljša oblika, glede
na velikost potencialnega trga je mnenja, da tak zavod ni potreben, ustanovitev zavoda je konkurenca
nekaterim društvom, sredstva se lahko porabijo bolj koristno v okviru občinske uprave, stroški
proračuna se ne bodo zmanjšali, ustanovitev zavoda bo posreden pritisk društev na občino.
g. Dušan Dular – glasoval bo PROTI – ni trenutek, ko občina tak zavod potrebuje, če je to potrebno je
mnenja, da se naj podeli koncesija
g. Andrej Petkovič – glasoval bo PROTI – prehitra odločitev, opozoril je na finančne posledice, ki
lahko nastanejo z ustanovitvijo zavoda
g. Ivan Kopina – glasovanja se bo VZDRŽAL – sam ni apriori proti ustanovitvi, meni pa,da finančni
načrt glede na gospodarsko situacijo ni realen, gre za preveliko breme za proračun, te naloge so se do
sedaj dovolj dobro opravljale tudi v okviru občinske uprave
ga. Marija Mihelič – glasovala bo ZA – javni zavod ni nadomestilo za društva in občinske uprave,
ampak gre za nadgradnjo teh nalog, do svojih sredstev pa bo moral zavod priti preko prijav na
razpisih.
g. Albin Kregar – glasoval bo ZA - kljub temu, da je poslovni načrt nerealen in nerazumljiv,
zaposlenemu v tem zavodu se nalagajo na ramena velika bremena
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 88
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok ustanovitvi Javnega zavoda Straža.
(6 ZA; 3 PROTI)

K. točki 12
Sklep o spremembi sklepa o cenah najemnin grobov v Občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor občinske uprave, g. Dušan Krštinc.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, v
nadaljevanju je župan po pooblastilu predsednika odbora g. Franca Derganca poročal o sklepu odbora.
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Sklep o
spremembi sklepa o cenah najemnin grobov v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Obrazložitev glasu:
g. Albin Kregar – glasoval bo ZA – glede na to, da je višji standard na novem pokopališča, bo sklep
podprl, je pa poudaril, da se ob tem naj ne zanemarja starega dela, glede na to, da se svojci pritožujejo
nad padcem standarda na strarem delu
Občinski svet je na predlog župana
SPREJEL
SKLEP ŠT. 89
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o spremembi sklepa o cenah najemnin
grobov v Občini Straža.
(10 ZA; 0 PROTI)
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K točki 13
Vprašanja in pobude
Župan je predhodno povedal, da so svetniki v gradivu dobili odgovor na pisno pobudo št.: 57 g.
Boruta Likarja, na katero ni bilo odgovorjeno že na sami seji in sicer glede vprašanja, da se okolica
povrne v prvotno stanje z revitalizacijo izvira bruhalnika Obrh. Svetniku je bilo odgovorjeno s pisnim
odgovorom.
Vprašanja in pobude sta podala:
-župan
-g. Andrej Petkovič

1.
-

2.
-

3.
-

4.

POBUDA ŠT. 61 – ŽUPAN
pisna pobuda Dolenjskega ekološkega gibanja je bila svetnikom dana kot gradivo pred začetkom
seje (priloga originalu zapisnika), župan je povedal, da je tokrat takšno gradivo zadnjič
posredovano svetnikom. V bodoče, naj se s takimi in podobnimi zadevami to društvo obrača
direktno na svetnike.

POBUDA ŠT. 62 – ŽUPAN
v skladu z javnim pozivom, ki so ga svetniki dobili pred začetkom seje, je svetnike pozval, da
lahko podajo predloge za kandidate za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu lokalnih
skupnosti, strokovne javnosti in organizacij civilne družbe. Podatke lahko dobijo na občinski
upravi

POBUDA ŠT. 63 – ŽUPAN
svetnice in svetnike je obvestil in pozval k udeležbi na tekmah v veslanju na Krki za mlajše
kategorije v paralelnem slalomu, ki bodo 11. 06. 2011

POBUDA ŠT. 64 – G. ANDREJ PETKOVIČ

- v imenu Društva za razvoj Straže se je zahvalil županu in občinski upravi za pomoč pri organizaciji
Straških tekov, ki so bili uspešno izpeljani
5.

POBUDA ŠT. 65 – G. ANDREJ PETKOVIČ

- prisotne je povabil na dobrodelni koncert Pihalnega orkestra Krka in Nuše Derenda, sredstva bodo v
korist udeležbe Rafting kluba Gimpex Straža na svetovnem prvenstvu. Koncert bo v petek, 17. 06.
2011 v KC Janeza Trdine v Novem mestu
6.
-

POBUDA ŠT. 66 – G. ANDREJ PETKOVIČ
prisotne je povabil na udeležbo na Državno prvenstvo za osnovne šole v raftingu, ki bo v petek,
11. 06. 2011 in ga bo organiziralo Rafting klub Gimpex Straža
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župan:
- je predlagal, da lahko društvo vloži vlogo za sredstva za pokroviteljstvo
Seja je bila zaključena ob 22.10 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

