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Številka: 90001-1/2015
Datum: 12. 01. 2015
ZAPISNIK
2. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 18. decembra 2014, ob
17. uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
2. 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.
S poimenskim klicanjem je bilo ugotovljeno, da je na seji navzočih 9 od 12. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 17.25 se je seji pridružil g. Borut Likar, tako da je bilo prisotnih 10 od 12 svetnic in
svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Dular Dušan, Knafelj Alojz, Kopina Ivan, Kregar Albin, Likar Borut, Mateja Merlin, Janez Jerič,
Mihelič Marija, Tomc Jana, Andrej Radešček,
Opravičeno odsotni: Mateja Merlin. Plut Lidija
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Tea Urbančič Kavšček – v.d. direktorica občinske uprave
- ga. Karmen Turk – članica občinske uprave Občine Straža
- ga. Polonca Špelko Krštinc- članica občinske uprave
- predstavniki medijev
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 1. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta – obravnava in sprejem
4. Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar- marec 2015 – seznanitev
5. Imenovanje delovnih teles – obravnava in sprejem
6. Pobude in vprašanja

K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 2. seje
Občinskega sveta Občine Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Janez Jerič
Župan je dal v glasovanje predlagani dnevni red.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 8
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red
(9 ZA; 0 PROTI)

K točki 2
Zapisnik 1. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 1. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 9
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 1. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)

K točki 3
Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta – obravnava in sprejem
Poročilo Občinske volilne komisije je podal predsednik, g. Roman Pulko.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 10
Občinski svet Občine Straža potrdi mandat svetniku občinskega sveta Andreju Petkoviču z liste
Razvojna iniciativa Občine Straža.
(9 ZA; 0 PROTI)

Župan je čestital svetniku g. Andreju Petkoviču, ki se je pridružil občinskemu svetu in sodeloval v
nadaljevanju seje.

K točki 4
Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar- marec 2015 – seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno poročilo k tej točki je podala ga. Polonca Špelko Krštinc.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 11
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s Sklepom o začasnem financiranju Občine Straža v
obdobju januar – marec 2015.
( 9 ZA; 0 PROTI )

K točki 5
Imenovanje delovnih teles – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Omenjeno točko je na svoji seji obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V nadaljevanju je predsednik komisije, g. Dušan Dular poročal o sklepih komisije.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Dušan Dular:
Sklep komisije:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlog sestave delovnih teles in drugih
imenovanj in predlaga Občinskemu svetu, da potrdi predlog delovnih teles v predloženi sestavi.

RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Janez Jerič
Proceduralni predlog je podal g. Janez Jerič – glede na to, da je prednost pri sestavi odborov in komisij
predvsem strokovnost je za člana Nadzornega odbora predlagal g. Kulovec Simona, doktorja
strojništva.
Odgovor župana – predlagana oseba nima primerne izobrazbe oz. nima izkušenj iz finančno-pravnega
področja, zato kot taka za člana Nadzornega odbora ni primerna.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje, da občinski svet o predlogu za imenovanje
delovnih teles, komisij in drugih imenovanj glasuje v paketu in ločeno za nadzorni odbor.
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Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 12
Občinski svet Občine Straža glasuje o imenovanju delovnih teles, komisij in drugih imenovanj v
paketu in ločeno za nadzorni odbor.
( 9 ZA; 1 PROTI )
V nadaljevanju je župan predlagal občinskemu svetu naslednja predloga sklepov:
1. Občinski svet Občine Straža potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja glede sestave:
- delovnih teles občinskega sveta: Komisije za statut in poslovnik, Odbora za družbene
dejavnosti, Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Odbora za okolje, prostor,
komunalo in promet, Odbora za lokalno samoupravo in Varnostnega sosveta;
- Komisije za štipendiranje ter
predloga imenovanj v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Uredniški odbor glasila
Stražan.
2. Občinski svet Občine Straža potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za sestavo Nadzornega odbora Občine Straža.
RAZPRAVA o predlogu sklepov:
V razpravi so sodelovali g. Janez Jerič, g. Dušan Dular, g. Alojz Knafelj in g. Andrej Petkovič
g. Janez Jerič – ustno na zapisnik – sam odstopa iz Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
ker pri taki delitvi ne mislijo sodelovati.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 13
Občinski svet Občine Straža potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja glede sestave:
- delovnih teles občinskega sveta: Komisije za statut in poslovnik, Odbora za družbene
dejavnosti, Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Odbora za okolje, prostor,
komunalo in promet, Odbora za lokalno samoupravo in Varnostnega sosveta;
- Komisije za štipendiranje ter
Predloga imenovanj v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Uredniški odbor glasila
Stražan.
( 10 ZA; 1 PROTI )
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Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 14
Občinski svet Občine Straža potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za sestavo nadzornega odbora.
( 10 ZA; 1 PROTI )

K točki 6
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- g. župan
- g. Andrej Petkovič
- g. Dušan Dular
- g. Borut Likar
- g. Albin Kregar
- g. Andrej Radešček
POBUDA ŠT. 1 – g. ŽUPAN
-

svetnice in svetnike bo po e-pošti pozval k podaji predlogov za sestavo proračuna za leto 2015
in načrta razvojnih programov

POBUDA ŠT. 2 – g. ŽUPAN
-

svetnice in svetnike je obvestil, da bo verjetno sprejet enoletni proračun, predvsem zaradi
neznanke glede financiranja občin, neformalno ga bo usklajeval tudi s svetniki

POBUDA ŠT. 3 – g. ŽUPAN
-

v občinski upravi se bo pričelo z izdelavo strategije razvoja občine Straža, k sodelovanju vabi
tudi svetnice in svetnike ter člane odborov in komisij

POBUDA ŠT. 4 - g. ŽUPAN
-

občinski svet je obvestil o datumih naslednjih sej in sicer 22. 01. 2015 in 26. 02. 2015.

POBUDA ŠT. 5 - g. ŽUPAN
-

svetnice in svetnike svet je pozval, da zaradi pravilnega obračuna sejnin izpolnjeno s svojimi
podatki izjave, ki so jih predhodno dobili
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POBUDA ŠT. 6 - g. ANDREJ PETKOVIČ
-

predlog proračuna bi bilo potrebno predstaviti občanom ali z objavo v glasilu Stražan vsaj v
bistvenih postavkah ali pa z zbori občanov

POBUDA ŠT. 7 - g. ANDREJ PETKOVIČ
-

svetnice in svetnike je pozval, da se odrečejo izplačilu sejnin v korist humanitarnih ali drugih
društev, ki delujejo v javnem interesu in na ta način prispevajo k izboljšanju socialnih razmer
ustno na zapisnik – sam se odreka izplačilu sejnine

POBUDA ŠT. 8 - g. DUŠAN DULAR
-

predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – sprememba Poslovnika spremeniti določbe 70. člena v delu, da se spremeni rok dostavljanja gradiva iz dosedanjih pet
dni
na deset dni pred sejo delovnega telesa. S tem se bi dal komisiji ali odboru potreben čas za
proučitev gradiv, kar mora biti cilj vseh, sklepčnost ne bi smela biti vezana na večno prisotnih
članov OS. Predlog je, da se spremeni tako, da je sklepčnost delovnega telesa vezana le na večno
prisotnih članov.

POBUDA ŠT. 9 - g. DUŠAN DULAR
-

ustanovitev začasne komisije za varstvo okolja, ki bi skrbela, oziroma opozarjala na skrb do
čistega in zdravega življenjskega okolja.

POBUDA ŠT. 10 - g. DUŠAN DULAR
- predlagal je spremembo določila statuta glede števila članov delovnih teles iz 3-5 na 3-7
POBUDA ŠT. 11 - g. BORUT LIKAR
-

obvezni zbori krajanov oz. da se formirajo določena delovna telesa, ki srbijo, da se o pomembnih
zadevah obvešča širši krog občanov in se jih na ta način vpne v aktivnosti in določeno
problematiko, ki se tiče njihovega okolja – vzpostavi se neposredna demokracija z okoljem,

Odgovor župana:
- proračun bo dan v javno obravnavo po prvi obravnavi v občinskem svetu
- pred drugo obravnavo proračuna pa bodo izvedeni tudi zbori občanov
POBUDA ŠT. 12 - g. BORUT LIKAR
-

skozi naselje Zalog proti opekarni je potrebno umiriti promet – zmanjševanje hitrosti

Odgovor župana:
- pobudo smo dobili že s strani občana, zadeva se bo preverila, obravnaval pa jo bo na svoji seji
tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
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POBUDA ŠT. 13 - g. BORUT LIKAR
-

podal je kritiko, ki jo je prejel od občanov glede delovanja občinske redarke, občinski program
varnosti naj se ažurira, vnese naj se jasne usmeritve glede delovanja redarja

POBUDA ŠT. 14 - g. ALBIN KREGAR
-

kakšna je dinamika izgradnje mostu pri osnovni šoli oz. kdaj je predviden zaključek gradnje
mostu

Odgovor župana:
- po terminskem planu je to 31. 12. 2014
POBUDA ŠT. 15 - g. ANDREJ RADEŠČEK
-

podpira pobudo g. Petkoviča glede izplačila sejnin

VPRAŠANJE ŠT. 16 - g. ANDREJ RADEŠČEK
-

na kakšen način se bo lahko priključevalo na kanalizacijo v Jurki vas

Odgovor župana:
-

s strani Komunale se dobi poziv za priključitev, takrat se poda tudi vloga za odmero
komunalnega prispevka, ki ga odmeri občinska uprava, po odmerjenem in plačanem
komunalnem prispevku je možna priključitev, tehnične pogoje pa poda Komunala

VPRAŠANJE ŠT. 17 - g. ANDREJ RADEŠČEK
-

status lastništva parcele, kjer je postavljena enota za prečrpavanje v Jurki vasi

Odgovor župana:
-

zadeva se bo preverila

POBUDA ŠT. 18 - g. JANEZ JERIČ
-

kdaj naj bi se pričelo z ustanavljanjem vaških odborov

Odgovor župana:
- zbore vaščanov bo izvajal pred vsako pomembo odločitvijo občinskega sveta,
- v kolikor bo podan predlog bo o formalizaciji vaških odborov odločal občinski svet, je pa to v
pristojnosti Odbora za lokalno samoupravo.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Dušan Krštinc l.r.

