05
Številka: 90001-4/2019
Datum: 28.6.2019

ZAPISNIK
5. seje v IV. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 23. maja 2019, ob 17. uri,
v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
5. 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 13 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Mag. Samo Jakljič, Damjan Jerman, Kregar Albin, Likar Borut, Merlin Mateja, Mihelič Marija, Anica
Nose, Franc Plut, Katarina Petan, Tomislav Salopek, Lili Šiler, Zdravko Turk, Pavel Vidic
Opravičeno odsoten: /
Ostali prisotni:
- ga. Tea Urbančič Kavšček - direktorica občinske uprave
- ga. Suzana Koblar - članica občinske uprave Občine Straža
- ga. Andreja Kren - članica občinske uprave
- ga. Manica France Klemenčič - članica občinske uprave
- g. Matjaž Petruna - član občinske uprave Občine Straža
- ga. Anita Avbar Salopek - predsednica Nadzornega odbora
- Predstavnica Knjižnice Mirana Jarca
- Direktor Komunale Novo mesto, d.o.o.
- Predstavnica Dolenjske projektive d.o.o.
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:

1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 4. seje občinskega sveta – pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama seznanitev
4. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine
Straža – SD OPN 2 – prva obravnava in sprejem
5. Stališča do pripomb, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Straža (SD OPN 2) – obravnava in sprejem
6. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža – prva
obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek
7. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Dolenjske – prva obravnava in sprejem
8. Odločitev o nakupu nepremičnine na naslovu Vavta vas 45, Straža – obravnava in sprejem
9. Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli
Vavta vas – obravnava in sprejem
10. Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta
vas – obravnava in sprejem
11. Sklep o potrditvi elaboratov in cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in
subvencij cen v Občini Straža – obravnava in sprejem
12. Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018 – obravnava in sprejem
13. Letni program športa v Občini Straža za leto 2019 – obravnava
14. Letni program kulture v Občini Straža za leto 2019 – obravnava in sprejem
15. Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2019 – obravnava in sprejem
16. Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2018 – seznanitev
17. Predstavitev idejne zasnove obvoznice Zalog - predstavitev
18. Pobude in vprašanja
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K točki 1
Določitev dnevnega reda
Župan predlaga, da se 5. točka dnevnega reda “Stališča do pripomb, podanih v času javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža (SD OPN
2)” – obravnava in sprejem in 7. Točka “Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Dolenjske “– prva
obravnava in sprejem ter, da se 6. Točka “Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Straža – prva obravnava in sprejem, obravnava po skrajšanem postopku.
RAZPRAVA:
V razpravi sto sodelovali:
Župan, mag. Samo Jakljič, g. Borut Likar, ga. Katarina Petan
PREDLOG mag.Samo Jakljič – umik 4. točke « Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Straža – SD OPN 2 – prva obravnava in sprejem”
z dnevnega reda
PREDLOG g.Borut Likar – da se OS seznani s poročilom NO z zaključnim računom iz leta 2017.
g. Borut Likar je predlagal, da se točka uvrsti na Dnevni red seje.
Proceduralno je razpravljal g. Borut Likar – zakaj se ne upošteva njegovo pravico in zakaj se vleče v
nedogled to kar statut nalaga NO in vsem nam, da ga spoštujemo in da se seznani s poročilo občinski
svet.
ga. Katarina Petan je replicirala g. Borutu Likar
g. Borut Likar je repliciral ga. Katarini Petan

V nadaljevanju je dal župan na glasovanje predlog iz razprave mag. Samota Jakljiča, da se 4. točka
“Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine
Straža – SD OPN 2 – prva obravnava in sprejem umakne iz dnevnega reda.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 41
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se točka 4 “ Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah
in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Straža – SD OPN 2 – prva obravnava in
sprejem “ se umakne iz dnevnega reda.
(8 ZA; 1 PROTI)
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V nadaljevanju je dal župan na glasovanje predlog iz razprave g. Boruta Likarja, da se na tej seji
obravnava poročilo NO o nadzoru zaključnega računa za leto 2017. Na dnevni red se uvrsti kot točka15.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
Župan, direktorica Tea Urbančič Kavšček, g. Borut Likar
g. Borut Likar je repliciral direktorici Tea Urbančič Kavšček.
Obrazložitev glasu:
g. Albin Kregar – glasoval bo PROTI

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 42
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se na tej seji obravnava poročilo NO o nadzoru
zaključnega računa za leto 2017. Na dnevni red se uvrsti kot točka15.
( 6 ZA; 7 PROTI )

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 43
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se
4. točka dnevnega reda »Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega
prostorskega načrta Občine Straža – SD OPN 2 – prva obravnava in sprejem , 5. Točka”
Stališča do pripomb, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža (SD OPN 2) – obravnava in sprejem
ter 7. Točka” Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Dolenjske – prva obravnava in
sprejem”, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.

( 11 ZA; 1 PROTI )
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SPREMENJENI DNEVNI RED :

1. Določitev dnevnega reda
2. Zapisnik 4. seje občinskega sveta – pregled in sprejem
3. Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama seznanitev
4. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža – prva
obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek
5. Odločitev o nakupu nepremičnine na naslovu Vavta vas 45, Straža – obravnava in sprejem
6. Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli
Vavta vas – obravnava in sprejem
7. Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta
vas – obravnava in sprejem
8. Sklep o potrditvi elaboratov in cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in
subvencij cen v Občini Straža – obravnava in sprejem
9. Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018 – obravnava in sprejem
10. Letni program športa v Občini Straža za leto 2019 – obravnava
11. Letni program kulture v Občini Straža za leto 2019 – obravnava in sprejem
12. Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2019 – obravnava in sprejem
13. Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2018 – seznanitev
14. Predstavitev idejne zasnove obvoznice Zalog - predstavitev
15. Pobude in vprašanja

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 44
Občinski svet Občine Straža sprejme spremenjeni Dnevni red.
( 11 ZA; 1 PROTI )

K točki 2
Zapisnik 4. seje občinskega sveta Občine Straža – pregled in sprejem
Zapisnik 4. seje občinskega sveta so članice in člani občinskega sveta prejeli z gradivom v poslovniškem
roku.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 45
Občinski svet Občine Straža sprejme Zapisnik 5. seje Občinskega sveta Občine Straža s
pripombami iz razprave
(12 ZA; 0 PROTI)
K točki 3
Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama –
seznanitev.
Poročilo je podal župan Dušan Krštinc.
K točki 4
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža – prva
obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Andreja Kren.
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža so obravnavali
tudi Odbor za družbene dejavnostiV nadaljevanju bo predsednik odbora poročal o sklepih odbora.
Odbor za družbene dejavnosti, g. Damjan Jerman:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža s predlaganimi dopolnitvami.
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Sklepi odbora:
1.SKLEP : V 5. členu Odloka se preštevilčijo DRUGA PODROČJA z zaporednimi številkami (1,2,3)
2.SKLEP:V 8. členu se spremeni točka 1 in 2
3.SKLEP: V 11. členu se pred besedilom Objava javnega razpisa mora vsebovati: črta prva točka 1IN
se po novem glasi
Besedilo javnega razpisa
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1. naziv in sedež izvajalca javnega razpisa,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
5. navedba meril, s pomočjo katerih se med tistimi izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki
sredstev in ocenijo prejete vloge,
6. predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
7. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
8. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
9. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
10. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
11. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski
naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
12. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za
dodelitev sredstev. Občina javni razpis najavi v lokalnem časopisu Stražan na spletni strani občine pa je
objavljen v celoti. Občina mora zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo
na zahtevo predati.
13. Rok za prijavo na razpis se določi v razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave
javnega razpisa v uradnem glasilu občine.
4.SKLEP: Odlok se dopolni z novim členom. Za 20. členom se doda nov 21. člen/ki se glasi; Objava
rezultatov
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka JR objavijo v lokalnem časopisu Stražan in na
oglasni deski Občine Straža.
5. SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža s predlaganimi dopolnitvami.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
Mag. Samo Jakljič, ga. Anica Nose, g. Damjan Jerman
g. Damjan Jerman je repliciral mag. Samu Jakljiču
RAZPRAVA 2. KROG:
V razpravi so sodelovali:
g. Pavle Vidic, mag. Samo Jakljič, g. Damjan Jerman, g. Franc Plut, ga. Marija Miheličg. Borut Likar,
g. Zdravko Turk, g. Albin Kregar, ga. Mateja Merlin
ga. Marija Mihelič je replicirala mag. Samotu Jakljič
mag. Samo Jakljič je repliciral g. Francu Plut
g. Borut Likar je repliciral g. Damjanu Jerman
g. Borut Likar je repliciral g. Zdravku Turk
ga. Mateja Merlin je replicirala županu
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V nadaljevanju je dal župan na glasovanje predlog iz razprave ga. Anice Nose
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 46
Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa v Občini Straža z dopolnitvijo – dopolni se z dodatnima sklepoma 7. alineje 19. člena
( vrnitev nenamensko porabljenih sredstev )

(13 ZA; 0 PROTI)

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
ga. Mateja Merlin, g. Borut Likar, ga. Anica Nose
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 46
Občinski svet Občine Straža sprejme
Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa v Občini Straža se
spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
v Občini Straža – dopolnitev 20. člena« rezultate razpisa se po sklenitvi pogodbe o
sofinanciranju objavijo na oglasni deski občine ter glasilu Stražan« vsi nadaljni sklepi pa se
preštevilčijo

(13 ZA; 0 PROTI )

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 48
Občinski svet Občine Straža sprejme Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa v Občini Straža se spremeni v dopolnjen predlog Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa v Občini Straža in se na tej seji opravi druga
obravnava.

( 13 ZA; 0 PROTI )
Župan je dal odlok v drugo obravnavo.
RAZPRAVA O POSAMEZNIH ČLENIH ODLOKA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

POTRDIL
SKLEP ŠT. 49
Občinski svet sprejme Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Straža.

( 13 ZA; 0 PROTI )
K točki 5
Odločitev o nakupu nepremičnine na naslovu Vavta vas 45, Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala direktorica Tea Urbančič Kavšček.

Odločitev o nakupu nepremičnine na naslovu Vavta vas 45, Straža je obravnaval tudi Odbor za okolje,
prostor, komunalo in promet.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet mag. Samo Jakljič:
Odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Straža naj ne potrdi nakupa nepremičnine na naslovu Vavta
vas 45, Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, mag. Samo Jakljič, g. Albin Kregar, ga. Marija Mihelič, g. Franc Plut
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 50
Občinski svet Občine Straža sprejme
Občinski svet Občine Straža ne potrdi nakup nepremičnine na naslovu Vavta vas 45, Straža.
( 13 ZA; 0 PROTI )
K točki 6
Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni
šoli Vavta vas – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Andreja Kren.
Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta
vas je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti.
Odbor za družbene dejavnosti g. Damjan Jerman:
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema
otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas.

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval:
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 51
Občinski svet Občine Straža sprejme Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema
otrok v vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas.

( 13 ZA; 0 PROTI )
K točki 7
Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta
vas – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Andreja Kren.
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Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas
je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti.
Odbor za družbene dejavnosti g. Damjan Jerman:
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu
svetu, da sprejme Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri
Osnovni šoli Vavta vas.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
ga. Mateja Merlin, g. Borut Likar, ga. Katarina Petan, ga. Marija Mihelič, g. Zdravko Turk, g. Tomislav
Salopek, g. Albin Kregar g. Franc Plut
g. Borut Likar je repliciral ga. Katarini Petan
ga. Katarina Petan je replicirala g. Borutu Likar

RAZPRAVA 2. KROG:
V razpravi so sodelovali:
g.Damjan Jerman, g. Plut Franc, ga. Mateja Merlin, ga. Katarina Petan, mag. Samo Jakljič, ga. Marija
Mihelič
g. Franc Plut je repliciral g. Damjanu Jerman
ga. Mateja Merlin je replicirala županu
ga. Katarina Petan je replicirala županu
Proceduralno je razpravljal g. Franc Plut – prosi, da župan začne voditi sejo in se podajo predlogi za
rešitev.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 52
Občinski svet Občine Straža sprejme da se Sklep dopolni z 11. členom in sicer ta sklep začne
veljati z dne od objave v Uradnem listu RS, začne pa se uporabljati od 1.7.2019 naprej.
(10 ZA; 0 PROTI )
RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala ga. Mateja Merlin – bo glasovala PROTI – mogoče, če sklep ne bo sprejet, ga
obravnavamo na naslednji seji z nižjimi vrednosti.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 53
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem
vrtcu Krki lučke pri Osnovni šoli Vavta vas z predhodno sprejetim sklepom
( 5 ZA; 6 PROTI )
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RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala:
Ga. Mateja Merlin
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasoval bo PROTI – razumem povečanje in povečanje ocenil. Kako bomo pokrivali to
razliko in z to razpravo me ni prepričala, da bi podprl to povečanje cen.
K točki 8
Sklep o potrditvi elaboratov in cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in
subvencij cen v Občini Straža – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik Komunale Novo mesto d.o.o.
Sklep o potrditvi elaboratov in cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in
subvencij cen v Občini Stražaje obravnaval tudi Odbor za okolje, proctor, komunalo in promet.
Odbor za okolje, proctor, komunalo in promet mag. Samo Jakljič.
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme 2. Predlog Sklepa o potrditvi elaboratov, predračunskih
in zaračunanih cen ter subvencij storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstvoa okolja
v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. Albin Kregar, ga. Mateja Merlin
RAZPRAVA 2. KROG:
V razpravi je sodeloval:
g. Franc Plut
Obrazložitev glasu:
g. Franc Plut – glasoval ZA – moj kolega g. Albin Krega je tako lepo povedal, da podpiram sklep.
ga. Lili Šiler je zapustila sejo v času poročila direktorja Komunale do.o.o.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 54
Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o potrditvi elaboratov, predračunskih in
zaračunanih cen ter subvencij storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja v Občini Straža - predlog 2
( 13 ZA; 0 PROTI )
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K točki 9
Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik Komunale Novo mesto d.o.o.
RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovali:
ga. Anica Nose, mag. Samo Jakljič

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 55
Občinski svet Občine Straža sprejme Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018.
( 13 ZA; 0 PROTI )

Ob 19:30 je sejo zapustil g. Pavle Vidic.
Župan je odredil deset minutni odmor, seja se je nadaljevala s prisotnostjo 11 občinskih svetnic in
svetnikov.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 56
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se
13. točka dnevnega reda »Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2018 –
seznanitev« in 14. Točka”Predstavitev idejne zasnove obvoznice Zalog – predstavitev”
uvrsti kot pred točko 10 “ Letni program športa v Občini Straža za leto 2019 – obravnava “
dnevnega reda, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
( 13 ZA; 0 PROTI )
K točki 10
Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2018 – seznanitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica Knjižnice Mirana Jarca.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala:
ga. Marija Mihelič
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 57
Občinski svet Občine Straža se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice Mirana Jarca Novo
mesto 2018 in s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2019.

( 11 ZA; 0 PROTI )
K točki 11
Predstavitev idejne zasnove obvoznice Zalog - predstavitev
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica Dolenjske projective.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
ga. Mateja Merlin, g. Borut Likar, g. Franc Plut, ga. Anica Nose, mag.Samo Jakljič
Občinski svet je predlagal, da se preuči možnost, da se na mostovih umakne pot do travnika. Javna
obravnava in Javna razprava naj bo v Zalogu in se objavi na spletu.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 58
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s idejno zasnovo obvoznice Zalog

( 11 ZA; 0 PROTI )
K točki 12
Letni program športa v Občini Straža za leto 2019 – obravnava
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Andreja Kren.
Letni program športa v Občini Straža za leto 2019 je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti.
Odbor za družbene dejavnosti g. Damjan Jerman:
Odbor za družbene dejavnosti je bil seznanjen z Letnim programom športa v Občini Straža.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala:
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ga. Anica Nose, g. Borut Likar
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 59
Občinski svet Občine Straža je obravnaval Letni program športa v Občini Straža za leto 2019.

( 11 ZA; 0 PROTI )
K točki 13
Letni program kulture v Občini Straža za leto 2019 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Andreja Kren.
Letni program kulture v Občini Straža za leto 2019 je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti.
Odbor za družbene dejavnosti g. Damjan Jerman:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni program kulture v Občini
Straža za leto 2019

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 60
Letni program kulture v Občini Straža za leto 2019 – obravnava in sprejem
( 11 ZA; 0 PROTI )
K točki 13
Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2019 – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala ga. Andreja Kren.
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Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2019 je obravnaval tudi Odbor za družbene
dejavnosti.
Odbor za družbene dejavnosti g. Damjan Jerman:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme Letni program socialnega varstva
v Občini Straža za leto 2019
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 61
Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto
2019.
( 11 ZA; 0 PROTI )

K točki 14
Pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja so podali:
- g. župan
- mag. Samo Jakljič

- ga. Mateja Merlin
- g. Borut Likar
- ga. Anica Nose
- g. Albin Kregar
- g. Damjan Jerman
- g. Zdravko Turk
- g. Franc Plut
POBUDA ŠT. 60– g. ŽUPAN
-

naslednja seja občinskega sveta Občine Straža bo 9.7.2019 . Pri junijski seji bomo obravnavali pol
letno poročilo, vendar ga boste dobili pred sejo.

POBUDA ŠT. 61 – g. ŽUPAN
-

povabilo na Dolenjske dneve od 28.6 do 30.6.2019. Spust po Krki.

POBUDA ŠT. 62 - g. ŽUPAN
-

Sklep o cenah vrtca nismo sprejel. Pripravili bomo predlog, prosim da pridemo do cene, ki jo bomo
tudi potrdili.
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POBUDA ŠT. 63 – mag. SAMO JAKLJIČ
-

Pobude št.59 nisem bil pobudnik jaz, vendar g. Tomislav Salopek

POBUDA ŠT. 64 – mag. SAMO JAKLJIČ
-

Pri pobudi št. 50 glede pritožbe za štipendije, sem še vedno mnenja, da ni usklajen člen Odloka in
pravilnik o dodelitvi štipendije.

VPRAŠANJE ŠT. 65 – ga. MATEJA MERLIN
-

Zakaj še ni bila ustanovljena seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ker bi svet
začel rad delat? Šolsko leto se zaključuje in ne morejo končati programov, ki jih imajo ob zaključku
šole.

VPRAŠANJE ŠT. 66 – ga. MATEJA MERLIN
-

Kdaj bo ustanovna seja Komisije za varovanja okolja?

VPRAŠANJE ŠT. 67 – ga. MATEJA MERLIN
Predlog iz prejšnje seje, ki se nanaša na lesene znake za pešpoti. Še vedno ni narejeno nič.
ODGOVOR ŽUPANA:
SPVCP bomo sklicali v roku enega tedna, za komisijo za varovanje okolja se pa lahko še zmenimo.
Delamo na tem. Mislim, da so že popisali. Odšli so po vseh sprehajalnih poteh. Do konca junija imamo
rok v opravilih, da se vse to zamenja.
VPRAŠANJE ŠT. 68 – g. BORUT LIKAR
-

Moje vprašanje je bilo v zvezi z podeljevanjem financiranja društev. Odgovor bi bil lahko bolj
temeljit. Obrnil sem se tudi pisno na župana, da mi tudi pisno obrazloži zadevo, kar je bilo tudi
storjeno, vendar je bil odgovor zelo skopo napisan in ni bilo spoštovano tisto kar sem prosil« Ali
obstajajo možnosti, da se ta čas za izplačila skrajša?« in tega v pisnem odgovoru nisem zasledil.
Nisem zadovoljen z odgovorom, zato bi izkoristil možnost, ki mi jo daje poslovnik in to uvrstil na
redno sejo , da razpravljamo o tem. Predlagam, da se opredelimo in da sprejmemo sklep. Župan naj
to uvrsti na dnevni red občinske seje.

ODGOVOR ŽUPANA:
Župan je dal na glasovanje Občinski svet Občine Straža sprejme, da se opravi razprava o pobudi št.
49 na naslednji seji občinskega sveta.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodelovala:
Ga. Katarina Petan
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Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 62
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se opravi razprava o pobudi št. 49 na naslednji seji
občinskega sveta.

( 8 ZA; 0 PROTI )
VPRAŠANJE ŠT. 68 – g. BORUT LIKAR
-

Podeljevanje občinskih priznanj. Iz prispelih predlogov je razvidno, da je župan Dušan Krštinc
predlagal za priznanje Franca Červana Simona Bobnarja in Andreja Petkoviča in ta predlog je
Komisija za mandatna vprašanja podprla. Na slavnostni sejo pa je bilo ob podelitvi prebrano in v
brošuri zapisano, da so predlagatelji Dušan Krštinc, Albin Kregar, Marija Mihelič, Lili Šiler,
Damjan Jerman, Rafting klub Gimpex Straža, Kajak kanu klub Straža in ŠRD Breza. Opozoril sem
člane komisije na to. Kot pobudo bi župana opozoril, da se kaj takega ne dogaja več oz. bi ga vprašal
zakaj se je to zgodilo?

ODGOVOR ŽUPANA:
Mogoče je prišlo do napake, ker tam pri pisnem delu, kjer je bila tudi obrazložitev so bili vsi
napisani, ki so bili navedeni. Morda na sami vlogi pa sem bil napisan samo jaz. Naslednjič
bomo bili pozorni, da bodo predlagatelji napisani tudi na vlogi.
VPRAŠANJE ŠT. 69 – g. BORUT LIKAR
-

Pred sejo je zaokrožilo pismo, podpisan Zdravko Poglajen iz Drganjih sel, ki nas naproša, da bi se
odstopilo od razlastitve. Ko se je sklep o razlastitvi sprejel, občinski svet ni bil o tem povprašan in
ni o tem glasoval. To je bila odločitev župana. Tisti, ki je predlagal sklep in če vidi, da je to
smiselno, potem naj tudi odstopi od tega sklepa.
Zakaj bi mi o tem razpravljali, da bi se nekdo skrival za tem našim sklepom. Ne vidim smisla, da
bi se zadeva peljala v to smer.
ODGOVOR ŽUPANA:
Res sva se pogovarjala o tem, bolj o iskanju neke rešitve. Mogoče bi Odbor za okolje in prostor
našel neke rešitve. Nekakšen kompromis, neko dodatno cesto s katero bi se ta situacija rešila. Bom
dal pa tudi na obravnavo na naslednji seji. Dobili smo Odločbo, kjer so to osebo razlastili. Verjetno
bo pritožba. V tej zadevi se ne vidi konca. Postopki pa tečejo.

VPRAŠANJE ŠT. 70 – ANICA NOSE
-

Kolesarska pot iz Dolenjskih Toplic do Rumanje vasi in naprej. Kdo je dal table za to kolesarsko
pot? Kdo ima ta projekt? Cesta skozi Rumanjo vas je zelo nevarna za kolesarje.

Zapisnik 5. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2019

19

ODGOVOR ŽUPANA:
Ta projekt je Sava Krka bike. Mi smo dali tudi pritožbo, ker na nobeni tabli ni napisana Straža, nismo
dobili Elaboratov, sploh nismo vedeli, da se bodo postavljale table.
VPRAŠANJE ŠT. 71 – ga. ANICA NOSE
-

Kdaj bo optika v Rumanji vasi?

ODGOVOR ŽUPANA:
Ves čas smo v navezi s Telekomom, vendar ne vem kdaj bo optika v Rumanji vasi. Bomo preverili na
Telekomu in sporočili. Mi smo v projektu Rune, kjer naj bi vsi dobili optiko, sedaj pa Telekom
priključuje povsod.
POBUDA ŠT. 72 – g. ALBIN KREGAR
-

Povabilo na straške teke s pričetkom ob 10:00 uri.

POBUDA ŠT. 73 – g. DAMJAN JERMAN – pisna pobuda
-

Pobuda za ureditev kolesarskih prog v občini Straža

Obrazložitev:
Kolesarstvo je široko razširjen šport med vsemi generacijami, z njim pa se rekreativno ukvarjajo skoraj
vsi v Sloveniji. Tudi na Dolenjskem je kolesarstvo zelo priljubljeno, na kar pričajo pobude za
vzpostavitev kolesarskih stez ob glavnih cestah in tudi odlični rezultati v kolesarstvu na profesionalni
ravni. Manj znano pa je atraktivno in malce bolj adrenalinsko gorsko kolesarjenje (t.i. mountain bike),
ki pa kljub temu nima nič manj ljubiteljev.
Želja in nadaljnji razvojni načrt je, da bi se kolesarske proge uredile v sklopu športno rekreacijskega
parka Breza, ki bi omogočile razvoj športa kot tudi razvoj in razširitev samega športno rekreacijskega
parka v občini. Skozi različne pobude drugih športov, se je v preteklosti rekreacijski park že širil, čas pa
je, da poskrbimo tudi za potrebe kolesarjev. Apeliramo, da v duhu večkrat izražene vzpostavitve
kolesarskih prog omogočite potrebno ureditev, s katero bomo v občini okrepili rekreativni duh in
vzpodbujali športne aktivnosti na urejenih progah. Zanimanje v občini za omenjeni šport je namreč
vedno večje.
Do sedaj smo kolesarske proge urejali sami, na zasebnih zemljiščih, kar nam je velikokrat onemogočalo
njihovo izdelavo. Potrebno je bilo veliko dogovorov, predvsem pa finančnih sredstev, da smo uredili
progo, po kateri se trenutno vozimo. Nakljub lastnemu vložku njihovo uporabo omogočamo vsem, ki se
zanimajo za ta šport. V sosednjih občinah se kolesarske proge urejajo večinoma pod okriljem lokalnih
društev in zavodov, ki za to uporabljajo denar od donacij in članarin. Čisto drugačno sliko pa smo opazili
v Mariboru, kjer smo izkusili vožnjo po progi, ki je profesionalno urejena in katere razvoj podpira tudi
občina. Letos je tam potekal svetovni pokal, ki je privabil velika imena tega športa iz celega sveta, hkrati
pa tudi ogromno obiskovalcev. Postavitev takšnih prog v naši občini, ne bi omogočila samo razvoja tega
športa v našem okolišu ampak tudi širše. Dovolj velika in funkcionalna pa bi lahko privabila celo
profesionalne športnike in z njimi tudi tekmovalne površine. S tem bi tudi sama občina dobila na
prepoznavi in obisku. Vzpodbujanje športa in samega parka pa lahko gledamo tudi z vidika trajnostnega
razvoja človeku prijaznega bivalnega prostora.
Kolesarska steza bi morala biti funkcionalna, njena izdelava pa ni zapletena in ne bi smela predstavljati
velikega finančnega bremena. Za samo lokacijo bi bil najbolj primeren t.i. pump track, na splošno pa
menimo, da bi bila najbolj dobrodošla postavitev dirt parka, ki ga na Dolenjskem še ni, park pa bi
zagotovo postal glavna atrakcija v celotni regiji. Uporabljali bi ga lahko vsi, rekreativno ali
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profesionalno. Za lažjo predstavo izgleda proge, smo pobudi priložili tudi slike, na katerih je razvidna
oblika in sestava proge. To vam bo omogočalo, da si boste progo lažje predstavljali umeščeno v trenutno
postavitev športnega parka.
Na projektu se je začelo razvijati že lani, sedaj pa se obračamo še na svetnike občine in predsednika
športno rekreacijskega društva Breza, saj je želja in povpraševanje po tovrstnem objektu vse večja.
POBUDA ŠT.74 – g. DAMJAN JERMAN – pisna pobuda
-

Prevoz šolskih otrok (kombi)

Obrazložitev:
Trenutno je v Novi gori 5 šolo obveznih otrok, čez leto, dve pa se bo to število povečalo na 10 lahko pa
tudi več. Otroci imajo 2 km dolgo pot do prvega postajališča v Podgori. Sama pot je nevarna- zjutraj je
še tema skozi gozd in pa težka pot- v hrib nosijo 10 kg težke torbe.
POBUDA ŠT.75 – g. DAMJAN JERMAN – pisna pobuda
-

Zaščitna ograja

Obrazložitev:
Zelo nevaren odsek je od Černičevih pa vse do Jermanovih in bi bila nujno potrebna zaščitna ograja.
POBUDA ŠT.76 – g. DAMJAN JERMAN – pisna pobuda
-

Smetnjaki

Obrazložitev:
Ker so smetnjaki vedno polni se smeti odlagajo na tla in okoli smetnjakov, kar pa živali
pridno razmečejo. Zato bi bilo dobro, da se namesti še dodatni smetnjak za mešane odpadke,
da se jih tudi ustrezno zaščiti, ker ko piha veter jih prevrne in vse smeti ležijo naokoli, zraven
pa da se namesti javna luč ( solarna ).
POBUDA ŠT.77– g. DAMJAN JERMAN – pisna pobuda
-

Razširitev ceste

Obrazložitev:
Na določenih odsekih, kjer se proži kamenje in ovira promet, bi se lahko cesta razširila, da bi se
avtomobili lažje srečevali, oziroma varno odmaknili.
POBUDA ŠT.78– g. DAMJAN JERMAN – pisna pobuda
-

Ogledalo

Obrazložitev:
Ko se pelješ od Lukne navzgor proti Novi gori, je zelo nepregledno križišče oziroma nepregledni
ovinek, kjer so bile že tudi prometne nesreče, in menimo, da bi ogledalo to rešilo.
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POBUDA ŠT.79– g. DAMJAN JERMAN – pisna pobuda
-

Asfalt

Obrazložitev:
Na križišču pri kozolcu, se obstoječi asfalt kruši in nastajajo luknje.
Naša želja pa je tudi ta, da bi se v bližnji prihodnosti uredila tudi javna razsvetljava.
POBUDA ŠT.80– g. ZDRAVKO TURK – pisna pobuda
-

Kdo je najemnik parcel v lasti občine Straža št. 1810/2, 1812/4, 819/16, 819/17, 819/19, k.o. Prečna
in koliko znaša najemnina?

POBUDA ŠT.81– g. FRANC PLUT – pisna pobuda
-

ureditev kontejnerskega otoka v Zalogu.

Obrazložitev:
Vrsta komunalnih kontejnerjev je postavljena poleg stopnic, ki vodijo na pokopališče in do cerkve sv.
Martina. Prostor je neurejen in zelo neugledno vpliva na izgled kraja . Kontejnerji stojijo v središču
vasi, ob pohodni in kolesarski poti. V Zalogu je kar nekaj prireditev, tako da je sedanja postavitev
vizualno zelo moteča. Potreben je manjši izkop, postavitev boksov v katerih bodo kontejnerji.
POBUDA ŠT.82– g. FRANC PLUT – pisna pobuda
-

začetek postopka uvajanja lokalnega avtobusnega prometa.

Obrazložitev:
Prometna zagata v občini Straža je zaradi slabe cestne infrastrukture izredno pereča. Najhuje je na cesti
in mostu skozi Loke in Zalog. Največja gostota prometa je ob prometnih konicah prihajanja in odhajanja
zaposlenih ter šolske mladine. Zato je nujno, da se takoj pričnejo aktivnosti uvedbe javnega lokalnega
avtobusnega prometa. Ta mora na podlagi podrobne analize upoštevati vse vidike trenutnega stanja.
Posebej je potrebno poudariti vpliv na okolje, varnost in stroškovno upravičenost prehajanja na javni
lokalni prevoz. Sedanja lokalna cestna povezava v občini omogoča dostop do vseh naselij.
POBUDA ŠT.83– g. FRANC PLUT – pisna pobuda
-

obvestila o prodaji nepremičnin v občini Straža

Obrazložitev:
V občini Straža se prodajajo nepremičnine tako v zasebnem kot v občinskem sektorju. Prodaje se
informativno, po zakonu, objavijo na uradni oglasni deski na občini. To sicer zadosti zakonu, je pa večini
občanov nedostopno. Razlog je v tem, da občani ne morejo hoditi tedensko na to oglasno desko in ne
morejo biti obveščeni kot potencialni kupci. To je še posebej pomembno, kadar imajo predkupno
zakonsko pravico. Tako nastajajo hote ali nehote malverzacije, ki omogočajo nepravilnosti ob prodaji.
Občina ima lepo razvejano mrežo oglasnih tabel, zato bi bilo prav, da se vse tovrstne dejavnosti obvezno
objavijo na njih. Lahko tudi v skrajšani obliki, kot vabilo za ogled na oglasni deski na sedežu občine.
Tako bodo vsi občani lahko pravočasno informirani.
Primer nepravilne prodaje se je zgodil v Zalogu, zaradi česar so bili stanovalci v blokih prisiljeni sprožiti
postopek za odpravo prodaje o kateri niso bili obveščeni. Prav gotovo imajo predkupno pravico.
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Seja je bila zaključena ob 20:55 uri

ZAPISALA:
Suzana Koblar

ŽUPAN:
Dušan Krštinc

