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Številka: 90001-8/2017-1
Datum: 06.10.2017

ZAPISNIK
17. seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 26. septembra 2017, ob
17. uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
17. 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 10 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, Merlin Mateja, Mihelič Marija,
Radešček Andrej, Petkovič Andrej in Šiler Lili
Opravičeno odsotni: Likar Borut, Plut Lidija 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. Polonca Špelko Krštinc - članica občinske uprave
- ga. Manica France Klemenčič - članica občinske uprave
- g. David Tušar - predstavnik podjetja Demida d.o.o.
- g. Zoran Gajski - predstavnik podjetja Acer d.o.o.
- g. Franc Plut - predstavnik CI
- predstavniki občanov
- predstavniki medijev
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 16. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
4. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama seznanitev
5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Straža v prvem polletju 2017 - seznanitev
6. Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2017 – obravnava in sprejem
7. Proračun Občine Straža za leto 2018 – prva obravnava in sprejem
8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2018 – prva obravnava in
sprejem
9. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Občini
Straža – obravnava in sprejem
10. Predstavitev projektne dokumentacije Balinišče v športnem parku Breza - predstavitev
11. Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2017 – 2020 za jugovzhodno statistično
regijo - seznanitev
12. Kadrovske zadeve
13. Pobude in vprašanja

K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan je na začetku predlagal v skladu s 30. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Straža
razširitev z novo točko »Poročanje o aktivnostih v zvezi s požarom v Ekosistemih d.o.o.«, kot 12.
točko dnevnega reda. Ostale točke na dnevnem redu se ustrezno preštevilčijo, tako da je sedanja točka
12 Kadrovske zadeve po novem 13 točka in 14. točka Pobude in vprašanja.
Prav tako je predlagal tudi preimenovanje 10. točke dnevnega reda, ki se glasi »/Predstavitev
projektne dokumentacije Balinišče v športnem parku Breza - predstavitev« in sicer bi se omenjena
točka po novem glasila »Predstavitev projektne dokumentacije Balinišče v športnem parku Breza in
predstavitev projekta za rekonstrukcijo ceste Pod Srobotnikom in Stare ceste - predstavitev«.

RAZPRAVA na predlagani spremembi dnevnega reda:
V razpravi ni nihče sodeloval.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 220
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani spremembi dnevnega reda.
(10 ZA; 0 PROTI)

Župan je dal na glasovanje tako spremenjeni dnevni red.

SPREMENJENI DNEVNI RED:
1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 16. seje občinskega sveta - pregled in sprejem
3. Zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
4. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama seznanitev
5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Straža v prvem polletju 2017 - seznanitev
6. Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2017 – obravnava in sprejem
7. Proračun Občine Straža za leto 2018 – prva obravnava in sprejem
8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2018 – prva obravnava in
sprejem
9. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Občini
Straža – obravnava in sprejem
10. Predstavitev projektne dokumentacije Balinišče v športnem parku Breza in predstavitev projekta
za rekonstrukcijo ceste Pod Srobotnikom in Stare ceste - predstavitev
11. Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2017 – 2020 za jugovzhodno statistično
regijo - seznanitev
12. Poročanje o aktivnostih v zvezi s požarov v Ekosistemih d.o.o.
13. Kadrovske zadeve
14. Pobude in vprašanja

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 221
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni dnevni red.
(10 ZA; 0 PROTI)
K točki 2
Zapisnik 16. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 16. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Obrazložitev glasu:
g. Andrej Radešček - glasovanja se bo VZDRŽAL - na 16. seji OS ni bil prisoten
ga. Mateja Merlin - glasovanja se bo VZDRŽALA - na 16. seji OS ni bila prisotna

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 222
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 16. seje Občinskega sveta Občine Straža.
(8 ZA; 0 PROTI)
K točki 3
Zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta - pregled in sprejem
Zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v
poslovniškem roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Obrazložitev glasu:
ga. Mateja Merlin - glasovanja se bo - VZDRŽALA - na 3. izredni 16. seji OS ni bila prisotna
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 223
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Straža.
(7 ZA; 0 PROTI)

K točki 4
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
– seznanitev
Poročilo je podal župan.
K točki 5
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Straža v prvem polletju 2017 – seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Polonca Špelko Krštinc.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 224
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Straža v
prvem polletju 2017.
( 10 ZA; 0 PROTI )
K točki 6
Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2017 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Polonca Špelko Krštinc.
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Omenjeno točko 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
oz. člani odborov poročali o njihovem delu.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Lili Šiler:
Sklep odbora:
Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme Rebalans proračuna občine Straža za leto 2017.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Rebalansa proračuna in predlaga
občinskemu svetu Občine Straža naj rebalans proračuna Občine Straža za leto 2017 sprejme.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Alojz Knafelj:
Sklep odbora:
Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog
rebalansa proračuna za leto 2017.

RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala:
ga. Mateja Merlin
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 225
Občinski svet Občine Straža sprejme Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2017.
( 10 ZA; 0 PROTI )
K točki 7
Proračun Občine Straža za leto 2018 – prva obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Polonca Špelko Krštinc.
Omenjeno točko 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
oz. člani odborov poročali o njihovem delu.
Odbor za družbene dejavnosti, ga. Lili Šiler:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Proračun za leto 2018.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, g. Andrej Petkovič:
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Sklep odbora:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog proračuna in predlaga
Občinskemu svetu naj proračun Občine Straža za leto 2018 sprejme.
Do naslednje seje je potrebno uvrstiti predlog za umestitev NRP za ureditev in izgradnjo komunalne
infrastrukture.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Alojz Knafelj:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
predlog Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2018 v prvi obravnavi.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
ga. Lili Šiler in g. Ivan Kopina
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 226
Občinski svet Občine Straža sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2018 v
prvi obravnavi.
(9 ZA; 0 PROTI )
K točki 8
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2018 v prvi obravnavi
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala direktorica občinske uprave Tea Urbančič Kavšček.
Omenjeno točko je obravnaval tudi Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet. V nadaljevanju je
član odbora poročal o njihovem delu.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, g. Alojz Knafelj:
Sklep odbora:
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet predlaga Občinskemu svetu Občine Straža, da sprejme
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2018 v prvi obravnavi.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Ivan Kopina in g. Alojz Knafelj
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 227
Občinski svet Občine Straža sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Straža za leto 2018 v prvi obravnavi.
(10 ZA; 0 PROTI )
K točki 9
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v
Občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala direktorica občinske uprave Tea Urbančič Kavšček.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Ivan Kopina, ga. Mateja Merlin, g. Andrej Petkovič, ga. Marija Mihelič in g. Dušan Dular.
g. Ivan Kopina – PREDLOG – II. odstavek 4. člena pravilnika se spremeni namesto….
predajo policiji se napiše … predajo pristojnim organom.
Župan je dal najprej na glasovanje predlog svetnika g. Ivana Kopine:
»II. odstavek 4. člena se spremeni in se glasi: Videoposnetki dogodkov, zaradi katerih je uveden
kazenski postopek o prekršku, se predajo pristojnemu organu«.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 228
Občinski svet Občine Straža sprejeme spremembo II. odstavka 4. člena pravilnika, ki se po
novem glasi: »Videoposnetki dogodkov, zaradi katerih je uveden kazenski postopek o prekršku,
se predajo pristojnemu organu«
(10 ZA; 0 PROTI)
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 229
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju
videonadzora na javnih površinah v Občini Straža s predhodno spremenjenim II. odstavkom 4.
člena.
(10 ZA; 0 PROTI)

K točki 10
Predstavitev projektne dokumentacije Balinišče v športnem parku Breza in predstavitev
projekta za rekonstrukcijo ceste Pod Srobotnikom in Stare ceste - predstavitev
Predstavitev projektne dokumentacije Balinišče v športnem parku Breza
Projekt je predstavil predstavnik podjetja Demida d.o.o., gospod David Tušar.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Janez Jerič in ga Lili Šiler
Predstavitev projekta za rekonstrukcijo ceste Pod Srobotnikom in Stare ceste
Projekt je predstavil predstavnik podjetja Acer d.o.o., gospod Zoran Gajski.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Alojz Knafelj, g. Andrej Petkovič in ga. Mateja Merlin

K točki 11
Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2017 – 2020 za jugovzhodno statistično
regijo - seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodno obrazložitev je podala direktorica občinske uprave Tea Urbančič Kavšček.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 230
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z Regijskim izvedbenim načrtom na področju
socialnega varstva 2017 – 2020 za jugovzhodno statistično regijo.
(9 ZA; 0 PROTI )
K točki 12
Poročanje o aktivnostih v zvezi s požarov v Ekosistemih d.o.o.
Uvodno poročilo je najprej podal župan Dušan Krštinc in nato še predstavnik CI g. Franc Plut.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Janez Jerič, g. Alojz Knafelj, g. Andrej Radešček, g. Ivan Kopina, ga Mateja Merlin, g. Dušan
Dular, g. Albin Kregar in ga. Marija Mihelič
Glede na razpravo svetnic in svetnikov je župan v nadaljevanju oblikoval sklep:
1. Občinski svet občine Straža zahteva od MOP, da poda poročilo o poteku sanacije pogorišča, količini
že odpeljanih odpadkov, količini odpeljane odpadne izcedne vode in načinu preprečitve odtekanja
odpadne izcedne vode preko izpusta pod železnico na kmetijske površine.
2. Občinski svet predlaga županu, da pridobi podporo pri izvajanju aktivnosti v zvezi s prenehanjem
opravljanja dejavnosti obdelava odpadkov … na tej lokaciji, pri občinah katere so bile prizadete z
onesnaženjem zaradi požara v podjetju Ekosistemi.
3.Občinski svet ponovno poziva, da pristojni organi izvršijo sklepe občinskega sveta sprejete na 3.
izredni seji.
Sklep je dal župan v predlagani obliki v razpravo in na glasovanje.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 231
1. Občinski svet občine Straža zahteva od MOP, da poda poročilo o poteku sanacije pogorišča,
količini že odpeljanih odpadkov, količini odpeljane odpadne izcedne vode in načinu preprečitve
odtekanja odpadne izcedne vode preko izpusta pod železnico na kmetijske površine.
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2. Občinski svet predlaga županu, da pridobi podporo pri izvajanju aktivnosti v zvezi s
prenehanjem opravljanja dejavnosti obdelava odpadkov … na tej lokaciji, pri občinah katere so
bile prizadete z onesnaženjem zaradi požara v podjetju Ekosistemi.
3.Občinski svet ponovno poziva, da pristojni organi izvršijo sklepe občinskega sveta sprejete na
3. izredni seji.
(9 ZA; 0 PROTI )

K točki 13
Kadrovske zadeve
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 2. Korespondenčni seji obravnavala
predlog za potrditev člana v SPVCP. Predsednik komisije gospod Dušana Dular je podal poročilo.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Dušan Dular:
Sklep komisije:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, in imenovanja predlaga Občinskemu svetu , da imenuje v
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine straža Derganc Franca, Podreber 38, 8351
Straža.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 232
Občinski svet Občine Straža imenuje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Derganc
Franca, Podreber 38, 8351 Straža.
(5 ZA; 1 PROTI)

K točki 14
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- Župan
- ga. Mateja Merlin
- g. Janez Jerič
- ga. Lili Šiler
POBUDA ŠT. 203 – g. ŽUPAN
- zaželel je srečno pot in čim boljše rezultate ekipi Rafting kluba Gimpex Straža, ki so odšli na
Japonsko
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POBUDA ŠT. 204 – g. ŽUPAN
- poziv za imenovanje kandidatov za državni svet in elektorje
POBUDA ŠT. 205 – g. ŽUPAN
- naslednja seja občinskega sveta bo 19. 10. 2017
VPRAŠANJE ŠT. 206 – ga. MATEJA MERLIN
- prometni znaki na občinskih cestah so obrnjeni narobe že več kot 1 mesec. Kdo je odgovoren za
odpravo teh nepravilnosti in zakaj se to ne ureja sproti?
Odgovor župana:
- za postavitev prometne signalizacije je odgovoren izvajalec oz. koncesionar, če to opazimo,
poskrbijo za pravilno postavitev delavci režijskega obrata, bomo pa na to opozorili vzdrževalca javnih
cest
POBUDA ŠT. 207 – ga. MATEJA MERLIN
- neustrezno so bile postavljene označbe ob izvajanju investicijskih / vzdrževalnih del Hruševec Zalog, kar je pomenilo veliko nevarnost v prometu. Predlagam, da se občina ob vseh delih na cestah
aktivno vključi v zagotavljanje varnosti, če ne drugače tudi s pomočjo inšpekcij
Odgovor župana:
- kljub temu, da smo že opozarjali pristojne, bomo ponovno opozorili pristojni inšpekcijski organ in
policijo
POBUDA ŠT. 208 – ga. MATEJA MERLIN
- vzdrževano investicijska dela se izvajajo prepočasi, kar je za stanovalce v okolici in za vse občane, ki
smo udeleženci v prometu izredno moteče. Daje pobudo, da je potrebno vsa začeta dela zaključiti v
najkrajšem možnem času. Pri izvedbi novih investicijsko vzdrževalnih del je potrebno določiti
minimalno možne roke za izvedbo že v pogodbah
Odgovor župana:
- se trudimo tudi s predhodnimi usklajevanji
VPRAŠANJE ŠT. 209 – g. JANEZ JERIČ
- kako je določeno doplačilo za šolske prevoze v višini 20 EUR
Odgovor župana:
- pri pridobivanju ugodne ponudbe za avtobusni prevoz preko redne linije je bilo s strani sodelavke
vloženo veliko truda, dnevni najem avtobusa do 150 km znaša približno 210 EUR, kar bi zneslo na
mesec približno 4.000 EUR, sedaj pa plačamo 1.700 EUR. Do tega zneska smo prišli tako, da smo
preverili število upravičenih otrok do brezplačnega prevoza, odšteli smo razliko prevoza s šolskim
kombijem in preostanek delili s preostankom prostih mest v avtobusu. V dogovoru z ravnateljico gre
za poskusno dobo dveh mesecev, po tem času pa bomo videli kako naprej.
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POBUDA ŠT. 210 – g. ANDREJ RADEŠČEK
- preveriti možnost ureditve meteorne vode na cesti skozi Jurko vas, potrebno je urediti tudi ulico, ki
vodi do stanovanjske hiše Hadžičevih
Odgovor župana:
- z današnjim dnem se pričenja gradnja še preostanka dela ceste v Jurki vasi, ko bo prisoten
predstavnik investitorja, si bomo pogledali tudi to zadevo, kar se pa tiče ulice do Hadžičevih smo
zadevo že reševali v dogovoru za lastnikom, pa ni bilo v redu, potrebno je preveriti kam so speljani
žlebovi
VPRAŠANJE ŠT. 211 – g. ANDREJ RADEŠČEK
- v kolikšnem času je predviden zaključek gradnje ceste v Jurki vasi
Odgovor župana:
- zapora ceste je predvidena do začetka februarja
POBUDA ŠT. 211 – g. ANDREJ RADEŠČEK
- prestavitev oglasne table v Jurki vasi k ekološkemu otoku
Odgovor župana:
- zadevo bomo uredili
POBUDA ŠT. 212 – ga. LILI ŠILER
- možnost postavitve javne razsvetljave na Volavčih
Odgovor župana:
- bomo preverili, če in na kakšen način lahko zadevo izpeljemo

Seja je bila zaključena ob 20.05 uri.
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