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Številka: 90001- 4/2013-2
Datum: 21. 06. 2013
ZAPISNIK
21. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 23. maja 2013, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
21. 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 12 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Derganc Matjaž, Dular Dušan, Kregar Albin, Kregar Jože, Kopina Ivan, Kužnik Radoš, Likar Borut,
Medic Marija Maja, Mihelič Marija, Plut Lidija, Tomc Jana, Vidic Pavel
Opravičeno odsotni: Andrej Petkovič
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- g. Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
- ga. Karmen Turk – članica občinske uprave Občine Straža
- ga. Tea Urbančič Kavšček – članica občinske uprave
- g. Matjaž Petruna – član občinske uprave
- ga. Nevenka Redling– predstavnica Komunale d.o.o.
- g. Anton Virant – ravnatelj OŠ Vavta vas
- ga. Mojca Žnidaršič – predstavnica Dolenjskega lista
- predstavniki Vašega kanala
- občani
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 20. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2012 – obravnava in sprejem
5. Letno poročilo Osnovne šole Vavta vas za leto 2012, Letni delovni načrt in razvoj zavoda v letu
2013 – seznanitev
6. Odlok o občinskih taksah v Občini Straža – obravnava in sprejem v prvi obravnavi
7. Kadrovske zadeve
8. Pobude in vprašanja
K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je uvodoma povedal, da predlaga, da se obravnava 6. točka dnevnega reda » Odlok o občinskih
taksah v Občini Straža« po skrajšanem postopku.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 21. seje
Občinskega sveta Občine Straža.

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, ga. Lidija Plut in g. Ivan Kopina
Proceduralno - g. Borut Likar –glede na to, da so svetniki prešli v skladu s poslovnikom na elektronski
način poslovanja, naj zaradi racionalizacije stroškov tiska v bodoče tudi župan vodi sejo s pomočjo
računalnika
Proceduralno - g. Borut Likar – župan naj se do pisno podanih pobud tudi pisno opredeli v elektronski
obliki
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral županu
g. Ivan Kopina je repliciral .županu
g. Radoš Kužnik je repliciral županu
župan je repliciral g. Borutu Likarju
g. Pavle Vidic je repliciral g. Borutu Likarju
g. Matjaž Derganc je repliciral županu
g. Borut Likar ja repliciral županu
ga. Marija Mihelič je replicirala g. Borutu Likarju
g. Borut Likar je repliciral go. Mariji Mihelič
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa, ki ga je v svoji razpravi predlagal. g. Borut Likar:
»Dnevni red se razširi z novo 7. točko – Umestitev ZRCja na lokaciji Sela, ostale točke pa se
preštevilčijo.
RAZPRAVA na predlog sklepa:
V razpravi je sodeloval:
g. Jože Kregar
2

Zapisnik 21. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2013

3

Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 243
Dnevni red se razširi z novo 7. točko Umestitev Zbirno - reciklažnega centra na lokaciji Sela,
ostale točke pa se preštevilčijo

(12ZA; 0 PROTI)
Župan je dal v glasovanje spremenjeni dnevni red.

SPREMENJENI DNEVNI RED:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 20. redne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev
4. Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2012 – obravnava in sprejem
5. Letno poročilo Osnovne šole Vavta vas za leto 2012, Letni delovni načrt in razvoj zavoda v letu
2013 – seznanitev
6. Odlok o občinskih taksah v Občini Straža – obravnava in sprejem po skrajšanem postopku
7. Umestitev Zbirno reciklažnega centra na lokaciji Sela
8. Kadrovske zadeve
9. Pobude in vprašanja
Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 244
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red
(12 ZA; 0 PROTI)
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 je sodeloval:
g. Ivan Kopina
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 245
Spremenjen zapisnik 20. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(12 ZA; 0 PROTI)
K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta - seznanitev
Poročilo o izvršenih sklepih občinskega sveta je podal župan.
K točki 4
Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2012 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal župan, obrazložitev poročila pa je podala predstavnica JP
Komunala, ga. Nevenka Redling.
Omenjeno točko bi moral na svoji seji obravnavati Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet,
ki pa zaradi nesklepčnosti ni zasedal in odločal.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Borut Likar, g. Albin Kregar
RAZPRAVA na predlog sklepa:
V razpravi je sodeloval:
g. Borut Likar.
Obrazložitev glasu:
g. Albin Kregar – glasoval bo ZA – gre za zapis stanja, ki je bilo opravljano, hkrati pa poziva
Komunalo, da se v bodoče pri pripravi gradiv že v fazi priprave raznih izračunov obrne na občinsko
upravo in občinske svete
g. Borut Likar – glasoval bo ZA – strinjal se je s predhodnim razpravljavcem ter dopolnil, da naj
poročilo temelji na primerjalnosti, kaj se je dogajalo pred leti in kako sledimo zastavljenim ciljem
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 246
Občinski svet Občine Straža sprejme Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2012.
(12 ZA; 0 PROTI)
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K točki 5
Letno poročilo Osnovne šole Vavta vas za leto 2012, Letni delovni načrt in razvoj zavoda v letu
2013 – seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podal župan, v nadaljevanju pa je predal besedo ravnatelju osnovne šole
Vavta vas, g. Antonu Virantu.
RAZPRAVA o predlogu sklepa:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, g. Radoš Kužnik, g. Albin Kregar in ga. Marija Mihelič
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 247
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Vavta vas za leto
2012, Letnim delovnim načrtom in razvojem zavoda v letu 2013
(12 ZA; 0 PROTI)

K točki 6
Odlok o občinskih taksah v Občini Straža – obravnava in sprejem po skrajšanem postopku
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala ga. Tea Urbančič Kavšček.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, ga. Marija Mihelič in g. Pavle Vidic.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 248
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o občinskih taksah v Občini Straža v prvi
obravnavi.
(12 ZA; 0 PROTI)
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 249
Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Straža se spremeni
v Dopolnjen predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Straža in
se na tej seji opravi druga obravnava.
(12 ZA; 0 PROTI)
Po opravljeni drugi obravnavi in razpravi po posameznih členih odloka, v kateri ni sodeloval nihče je
dal župan na glasovanje predlog sklepa.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 250
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o občinskih taksah v Občini Straža.
(12 ZA; 0 PROTI)

K točki 7
Umestitev Zbirno reciklažnega centra na lokaciji Sela
Uvodno obrazložitev je podal predlagatelj točke, g. Borut Likar.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Dušan Dular, g. Matjaž Derganc, g. Ivan Kopina, župan, ga. Lidija Plut
REPLIKE:
g. Dušan Dular je repliciral županu
proceduralno – ga. Lidija Plut – predlagala je, da občinski svet odloči o tem, da se da beseda
predstavniku civilne iniciative
Župan je dal proceduralni predlog ga. Lidije Plut na glasovanje.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 251
Predstavniku civilne iniciative, g. Mirku Vidmarju se da 5 minut, da predstavi stališča civilne
iniciative.
(12 ZA; 0 PROTI)
Po predstavitvi predstavnika civilne iniciative je župan odprl drugi krog razprave.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
ga. Lidija Plut, g. Matjaž Derganc, g. Radoš Kužnik, g. Ivan Kopina, g. Pavle Vidic in g. Dušan Dular
Po opravljeni razpravi je dal župan v sprejem prvi predlog sklepa svetnika Boruta Likarja.
RAZPRAVA o prvem predlogu sklepa:
V razpravi sta sodelovala:
župan in g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 252
Predlagana sklepa se sprejmeta v paketu.

(7 ZA; 0 PROTI)

RAZPRAVA o predlaganih obeh predlogih sklepa:
Obrazložitev glasu:
g. Albin Kregar – glasoval bo ZA – oba predloga sklepov se sicer izključujeta, sam je mnenja, da tudi
strokovne podlage ne bodo umaknile težav krajanov vasi Sela
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 253
1. Občinski svet zahteva umik zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja za ZRC v Občini
Straža na lokaciji Sela.
2. Do naslednje seje občinskega sveta mora župan občinskemu svetu posredovati gradivo o
možnih lokacijah o umestitvi ZRC v Občini Straža s strokovnimi podlagami in predlogi
sklepov.
(12 ZA; 0 PROTI)
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K točki 8
Kadrovske zadeve – Podaja obrazloženega mnenja o kandidatih za ravnatelja OŠ Vavta vas
Omenjeno točko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V
nadaljevanju je predsednik komisije, g. Albin Kregar predstavil sklep komisije.
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda
pozitivno mnenje za go. Mojco Petkovič in go. Sabino Erjavec.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Borut Likar
Župan je povedal, da mora občinski svet sprejeti obrazloženo mnenje za vsakega kandidata posebej.
Župan je odredil 10 minutni odmor. V tem času se je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ponovno sestala in podala obrazložena mnenja o kandidatih. Seja se je nadaljevala s
prisotnostjo vseh svetnic in svetnikov.
RAZPRAVA o predlogu sklepa:
ga. Marija Mihelič, g. Radoš Kužnik in ga. Lidija Plut
REPLIKE:
g. Borut Likar je repliciral g. Radošu Kužniku
g. Albin Kregar je repliciral g. Radošu Kužniku
proceduralno – g. Borut Likar- za kandidatko Andrejo Miketič naj se sprejme enako mnenje kot za
ostali dve kandidatki s pozitivnim mnenjem
Župan je dal na glasovanje proceduralni predlog g. Boruta Likarja.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 254
Za kandidatko Andrejo Miketič naj se sprejme enako mnenje kot za ostali dve kandidatki s
pozitivnim mnenjem
(9 ZA : 0 PROTI)
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 255
1.

Občinski svet Občine Straža poda pozitivno mnenje Mojci Petkovič h kandidaturi za
ravnatelja zaradi predstavljene dolgoročne vizije razvoja zavoda in dobrega
predlaganega programa vodenja zavoda.
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(12 ZA : 0 PROTI)
2.

Občinski svet Občine Straža poda pozitivno mnenje Sabini Erjavec h kandidaturi za
ravnatelja zaradi predstavljene dolgoročne vizije razvoja zavoda in dobrega
predlaganega programa vodenja zavoda.
(9 ZA : 0 PROTI)

3.

Občinski svet Občine Straža poda negativno mnenje Antonu Virantu h kandidaturi za
ravnatelja, ker ni predstavil dolgoročne vizije razvoja zavoda in njegov program vodenja
ni bil prepričljiv.
(12 ZA : 0 PROTI)

4.

Občinski svet Občine Straža poda negativno mnenje Andreji Miketič h kandidaturi za
ravnatelja, ker ni predstavila dolgoročne vizije razvoja zavoda in njen program vodenja
ni bil prepričljiv.
(0 ZA : 4 PROTI)

5.

Občinski svet Občine Straža poda negativno mnenje Damirju Markoviču h kandidaturi
za ravnatelja, ker ni predstavil dolgoročne vizije razvoja zavoda in njegov program
vodenja ni bil prepričljiv.
(12 ZA : 0 PROTI)

6.

Občinski svet Občine Straža poda pozitivno mnenje Andreji Miketič h kandidaturi za
ravnatelja zaradi predstavljene dolgoročne vizije razvoja zavoda in dobrega
predlaganega programa vodenja zavoda.
(4 ZA : 0 PROTI)

K točki 8
Vprašanja in pobude
Vprašanja in pobude so podali:

- g. Borut Likar
- g. Ivan Kopina
- g. župan
- Radoš Kužnik

1.

POBUDA ŠT. 208 – g. BORUT LIKAR

- župan z občinsko upravo naj najde tako rešitev, da z ustreznim obvozom zagotovi nemoten dostop
Irtovih do svojega doma, kar jim bo omogočalo tudi nemoteno gradnjo stanovanjskega objekta in
dostop lastnikom vikenda in gozdnih parcel na tem predelu. Z obvozom pa se bo lahko razbremenila
dosedanja komunikacija, ki vodi skozi njegovo dvorišče, kar pa bo zaradi sedanje preobremenitve
omogočilo Poglajenim sanacijo poškodovanih objektov in z dekategorizacijo odseka 793011
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nemoteno gospodarjenje na lastni zemlji. V proračun za leto 2013 in 2014 je predlagal, da se
predvidijo sredstva za to investicijo. Primer se mora prioritetno reševati. O nameravanih ukrepih naj se
obvesti (pisna pobuda – original priložen k zapisniku)
2.

POBUDA ŠT. 209 – g. BORUT LIKAR

- omenil je problematiko pitne vode in pozval župana, da se o tem pozanima na Komunali
3. VPRAŠANJE ŠT. 210 – g. IVAN KOPINA
- posek lipe v Rumanji vasi – kdo je dal soglasje, da se lipa podre
Odgovor župana in Matjaža Petrune

-pridobili smo mnenje Zavoda za varstvo narave ter mnenje Zavoda za arboristiko Tisa, na
osnovi katerega se je odločilo za posek
4.

POBUDA ŠT. 211 – ŽUPAN

- svetnice in svetnike je pozval k udeležbi na nedeljske Straške teke
5.

POBUDA ŠT. 212 - ŽUPAN

- obvestil je občinski svet, tudi glede na dano svetniško pobudo na začetku seje o uporabi računalnika.
Tudi sam bo v bodoče za vodenje sej uporabljal računalnik, ko bo ta primeren in bo nanj nameščena
vsa potrebna programska oprema
6. POBUDA ŠT. 213– g. RADOŠ KUŽNIK
- župana je opozoril na nekatere neodgovorjene pobude in vprašanja iz prejšnjih sej
Seja je bila zaključena ob 22.45 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.
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