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Datum: 03.07.2017

ZAPISNIK
16. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 21. junija 2017, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
16. 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 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Dular Dušan, Jerič Janez, Knafelj Alojz, Kopina Ivan, Kregar Albin, Likar Borut, Mihelič Marija,
Petkovič Andrej, Plut Lidija
Opravičeno odsotni: Merlin Mateja, Radešček Andrej, Lili Šiler in Tomc Jana
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Anita Avbar Salopek - predsednica Nadzornega odbora
- ga. Tea Urbančič Kavšček - direktorica občinske uprave
- ga. Karmen Turk - članica občinske uprave
- ga. Manica France Klemenčič - članica občinske uprave
- g. Jože Slak - direktor podjetja Struktura d.o.o.
- g. Gregor Klemenčič - direktor podjetja Komunala d.o.o.
- predstavniki medijev
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 15. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama seznanitev
4. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Gospodarska cona Zalog (SD01 OPPN GC Zalog) - prva obravnava in sprejem
5. Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016 - obravnava in sprejem
6. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2017 - obravnava in sprejem
7. Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 2016 - seznanitev
8. Kadrovske zadeve (nadomestni član SPVCP)
9. 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 razširitve dnevnega reda.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
ga. Lidija Plut in g. Borut Likar
PREDLOG ga. Lidija Plut - na dnevni red se uvrstita novi točki in sicer “Poročilo o izvedenih
aktivnostih, ki se nanašajo na rekonstrukcijo ceste skozi naselje Vavta vas R2, regionalna cesta II.
reda” in “Reševanje problematike šolskih prevozov glede na nevarne šolske poti, ki jih imamo v
občini Straža”
PREDLOG g. Boruta Likarja - na dnevni red se uvrsti nova točka in sicer “Zapisnik oz. poročilo o
inšpekcijskem nadzoru v zvezi z izvajanjem Zakona o sistemu plač javnih uslužbencev in Zakona o
javni upravi”
Župan je obema razpravljavcema podal odgovor.
g. Dušan Dular je repliciral županu
g. Borut Likar je repliciral županu
g. Alojz Knafelj je repliciral g. Borutu Likarju
Župan je dal najprej na glasovanje predlog gospe Lidije Plut o razširitvi dnevnega reda s predlagano
točko ». Poročilo o izvedenih aktivnostih, ki se nanašajo na rekonstrukcijo ceste skozi naselje Vavta
vas R2, regionalna cesta II. reda.«

Zapisnik 16. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2017

3

Obrazložitev glasu:
ga. Marija Mihelič - glasovala PROTI - glede na to, da ni pripravljenega gradiva, se o tem težko
odloča
g. Albin Kregar - glasoval PROTI - pričakuje, da bo župan podal poročilo pod tretjo točko dnevnega
reda pri svojem poročanju, ko bo točka zrela za obravnavo, se lahko o njej odloča tudi na občinski seji
Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 209
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se dnevni red razširi z novo točko dnevnega reda, ki se
glasi » Poročilo o izvedenih aktivnostih, ki se nanašajo na rekonstrukcijo ceste skozi naselje
Vavta vas R2, regionalna cesta II. reda.«
(3 ZA; 4 PROTI)
Župan je dal na glasovanje drugi predlog gospe Lidije Plut o razširitvi dnevnega reda s predlagano
točko »Reševanje problematike šolskih prevozov glede na nevarne šolske poti, ki jih imamo v občini
Straža«
Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 210
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se dnevni red razširi z novo točko dnevnega reda, ki se
glasi »Reševanje problematike šolskih prevozov glede na nevarne šolske poti, ki jih imamo v
občini Straža«
(4 ZA; 4 PROTI)
Župan je dal na glasovanje predlog gospoda Boruta Likarja o razširitvi dnevnega reda s predlagano
točko » Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru v zvezi z izvajanjem Zakona o sistemu plač javnih
uslužbencev in Zakona o javni upravi«.
Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 211
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se dnevni red razširi z novo točko dnevnega reda, ki se
glasi »Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru v zvezi z izvajanjem Zakona o sistemu plač javnih
uslužbencev in Zakona o javni upravi«
(3 ZA; 4 PROTI)
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Razširitev dnevnega reda ni bila sprejeta, zato je dal župan na glasovanje nespremenjeni dnevni red.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 212
Občinski svet Občine Straža sprejeme predlagani dnevni red.
(6 ZA; 1 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 15. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 15. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 213
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 15. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(7 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
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Gospodarska cona Zalog (SD01 OPPN GC Zalog) - prva obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
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Uvodno obrazložitev je podal g. Jože Slak – direktor podjetja Struktura d.o.o.
Omenjeno točko je obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
predsednica odbora poročala o njihovem delu.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ga. Lidija Plut:
Sklep odbora:
1. Odbor predlaga občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme predlog o prvih spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (
SD01 OPPN GC Zalog) v prvi obravnavi.
2. Glede na to, da so na Predlog odloka pridobljena vsa pozitivna mnenja NUP po ZPNačrt
predlog predstavlja usklajeni predlog, zato Odbor predlaga občinskemu svetu Občine Straža,
da sprejme usklajeni Predlog o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog ( SD01 OPPN GC Zalog) tudi v
drugi obravnavi.

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 214
Občinski svet Občine Straža sprejme v prvi obravnavi prve spremembe in dopolnitve Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (SD01 OPPN GC Zalog).
( 9 ZA; 0 PROTI )
Glede na to, da ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb je župan v skladu z II. odstavkom 82. člena
Poslovnika predlagal občinskemu svetu, da se na tej seji opravi tudi druga obravnava odloka.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 215
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se na tej seji opravi tudi druga obravnava prvih
sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska
cona Zalog (SD01 OPPN GC Zalog)
( 9 ZA; 0 PROTI )
V skladu z 82. členom Poslovnika je dal župan odlok v drugo obravnavo in v razpravo o posameznih
členih odloka.
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RAZPRAVA o posameznih členih odloka:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 216
Občinski svet Občine Straža sprejme prve spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (SD01 OPPN GC Zalog).

( 9 ZA; 0 PROTI )
K točki 5
Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016 - obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal g. Gregor Klemenčič, direktor Komunale.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Alojz Knafelj in g. Andrej Petkovič
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 217
Občinski svet Občine Straža sprejme Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za
leto 2016.
( 9 ZA; 0 PROTI )
K točki 6
Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2017 - obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal g. Gregor Klemenčič direktor Komunale.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Andrej Petkovič, g. Borut Likar in g. Alojz Knafelj
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 218
Občinski svet Občine Straža sprejme Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016.
( 9 ZA; 0 PROTI )
K točki 7
Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 2016 – seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podal g. Borut Novak, direktor Knjižnice Mirana Jarca.
V razpravi je sodeloval:
g. Janez Jerič
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 219
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice Mirana Jarca Novo
mesto 2016.
(9 ZA; 0 PROTI )
K točki 7
Kadrovske zadeve (nadomestni član SPVCP)
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Omenjeno točko bi morala obravnavati Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki pa
na seji ni bila sklepčna. Glede na to, da komisija točke ni obravnavala, o tem občinski svet ni mogel
odločati.
Proceduralno vprašanje je zastavil g. Borut Likar - gre za neodgovorno dejanje, onemogoča se
učinkovito delovanje SPVCPja, predlaga, da se da pobuda, da se zadeva čim prej korespondenčno
uredi.
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K točki 8
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- ga. Lidija Plut
- g. Janez Jerič
- g. Alojz Knafelj
- g. Andrej Petkovič
- g. Albin Kregar
- g. Borut Likar
- ga. Marija Mihelič
Predhodno je pisne pobude že poslal g. Andrej Radešček, na katere mu je župan tudi pisno odgovoril.
POBUDA ŠT. 185 – ga. LIDIJA PLUT
- za rekonstrukcijo ceste skozi naselje Vavta vas je potrebno še v letošnjem letu, do meseca oktobra
2017, pripraviti terminski plan poteka del in z njim seznaniti krajane na zboru. Potrebno je dovolj
zgodaj pričeti s pogovori o odkupih zemljišč s prizadetimi krajani. Vaški odbor Vavta vas, kot osebno
sama sva pripravljena pri vsem tem sodelovati in blažiti predvidene napetosti ali nesoglasja - pisna
pobuda (v prilogi zapisnika)
POBUDA ŠT. 186 – ga. LIDIJA PLUT
- Vaški odbor Vavta vas podpira predlog, da občina odkupi žago poleg mlina v Vavti vasi. Le tako bo
lahko projekt obnove degradiranega območja zaživel celovito in v skladu z naravovarstvenimi
usmeritvami ter zahtevami - pisna pobuda (v prilogi zapisnika
POBUDA ŠT. 187 – ga. LIDIJA PLUT
- stadion v Vavti vasi je potrebno opremiti s potrebno infrastrukturo (voda, kanalizacija, elektrika) pisna pobuda (v prilogi zapisnika)
POBUDA ŠT. 188 – ga. LIDIJA PLUT
- s šolo je potrebno opraviti razgovor o skrbi in vzdrževanju izredno dragocenega športnega objekta ob
njej, namenjenem šolski in javni rabi. Posebej je treba opozoriti na tartansko stezo. Ta mora biti
namenjena izključno teku in skrbno vzdrževana, jama za skoke v daljavo, kakor tudi odbojkarsko
igrišče na mivki, pa po vsaki uporabi prekrita z ustrezno zaščito. Uporabnike trim naprav je potrebno
podučiti o uporabi, da bi z njimi občutljivo in odgovorno ravnali - pisna pobuda (v prilogi zapisnika)
POBUDA ŠT. 189 – ga. LIDIJA PLUT
- načrtovanje pešpoti ob reki Krki od mlina v Vavti vasi do mostu pri OŠ Vavta vas se že predolgo
traja, zato je potrebno intenzivno pričeti z aktivnostmi za njeno vzpostavitev - pisna pobuda (v prilogi
zapisnika)
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POBUDA ŠT. 190 – ga. LIDIJA PLUT
- nujna ja namestitev cestnega ogledala nasproti izvoza iz Gradiške ulice - pisna pobuda (v prilogi
zapisnika)
POBUDA ŠT. 191 – g. JANEZ JERIČ
- urediti varen dovoz na cesto pri Smoliču
Odgovor župana:
- zadeva se bo preverila

POBUDA ŠT. 192 – g. JANEZ JERIČ
- kdaj bo urejena preplastitev od gasilskega doma proti cerkvi v Dolenji Straži
Odgovor župana:
- naročili bomo izvajalcem, da to uredijo

POBUDA ŠT. 193 – g. ALOJZ KNAFELJ
- potrebno urediti divje parkiranje na travniku za reko Krko
POBUDA ŠT. 194 – g. ALOJZ KNAFELJ
- potrebno urediti javno razsvetljavo na Resih

POBUDA ŠT. 195 – g. ANDREJ PETKOVIČ
- reklamacija izvajalcu glede ceste čez Podgoro
Odgovor župana:
- zadeva se bo preverila
POBUDA ŠT. 196 – g. ALBIN KREGAR
- opozoril je na večerno praznjenje greznic na vinogradniškem območju
Odgovor župana:
- obvestili bomo inšpektorja
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POBUDA ŠT. 197 – g. BORUT LIKAR
- ali so vse ugotovljene nepravilnosti pri inšpekcijskem nadzoru odpravljene in ali imajo kakšen vpliv
na proračun
Odgovor župana:
- vse ugotovljene nepravilnosti so bile v roku odpravljene, finančne posledice pa so bile že
obrazložene pri rebalansu proračuna

POBUDA ŠT. 198 – g. BORUT LIKAR
- ali se je kaj ukrepalo v zvezi s člankom objavljenem na Moja Dolenjska
Odgovor župana:
- po premisleku smo se odločili, da se ne ukrepa
POBUDA ŠT. 199 – g. BORUT LIKAR
- pismo g. Zlatka Resmana - polivanje gnojevke in pot Dolenja Straža-Podgora
Odgovor župana:
- o tem, da bi se polivala gnojevka iz bioplinarne Črnomelj nismo seznanjeni, kmetje sicer polivajo
gnojevko, v skladu z zakonodajo morajo ohranjati varovalni pas reke
- za omenjeno pot, je po informacijah, ki jih je župan pridobil od nekdanjega župana, že bilo
dogovorjeno, da se bo asfaltirala po principu, da tudi občani sami prispevajo delež v višini 1.500 EUR,
do tega ni prišlo, to pot bomo vzdrževali tudi v bodoče
POBUDA ŠT. 200 – ga. MARIJA MIHELIČ
- potrebno pristopiti k reviziji Občinskega programa varnosti
POBUDA ŠT. 201 – ga. MARIJA MIHELIČ
- urediti obseg delovanja redarske službe
POBUDA ŠT. 202 – ga. MARIJA MIHELIČ
- postavitev dodatnih hitrostnih ovir oz. prikazovalnikov hitrosti na cesti Straža - Hruševec - Zalog

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk

ŽUPAN:
Dušan Krštinc

