
Ko svetniki na škodo občanov ne dovolijo razprave 

Članek v Dolenjskem listu enostransko in zavajajoče predstavlja glasovanje v Občinskem svetu občine 

Straža. Imenovan sem bil z imenom in priimkom se kot svetnik CI- stopimo skupaj,  čutim dolžnega, da 

razložim vzroke in posledice mojega glasu proti. Osnova glasovanja proti, ni  blokada razvoja in želja 

škodovanja, ampak je odraz dejstva , da svetniki želimo sodelovati v pripravah temeljnih dokumentov, 

ne pa le potrjevati,  kar nam je ponujeno kot dokončno. Proračun je planski dokument in dokument  

vrednosti plana. V CI-stopimo skupaj želimo vedeti, kaj in kje se bo po posamezni postavki delalo in 

kako se je izračunala vrednost.  Sedanji vsebinski opis je napisan na način, da daje županu ali upravi 

proste roke za način izbire  realizacije. Zato je nujno sodelovanje odločevalcev, se pravi svetnikov, ki z 

odločanjem sprejemajo odgovornost. To pa župan zavrača. Seveda so njegovi svetniki ZA, kar počnejo 

nekateri že četrti mandat. 

Sprememba prostorskega načrta Občine Straža. Zelo podobna situacija. Še več. Župan Dušan Krštinc 

užaloščeno razlaga kako sedem svetnikov namenoma onemogoča zainteresiranim občanom prodajo 

parcel za gradnjo  hiš in poslovnih objektov. Ti naj bi že od leta 2014 čakali na to spremembo. Sprašujem 

se , kaj je občina počela na tem področju ves čas? Sprašujem se, zakaj nas zavaja , ker dobro vemo , da 

je vzrok v veslaški progi na Krki, za katero so se občani jasno in glasno  opredelili, da je ne bo. Ni narejen 

načrt poplavnih področij ravno iz tega naslova, zato je negativno mnenje  Direktorata RS za vode. To 

mnenje je po zakonu obvezno. 

Trditev, da g. Jelki Hudoklin iz podjetja Acer ni bila dana beseda, je preprosto laž. Župan jo je pri 

razpravi dnevnega reda predstavljal kot prejemnico prestižnega priznanja za njeno delo in vrhunsko 

strokovnjakinjo. Nato je dobila besedo. To je bil pritisk in kršenje Poslovnika Občinskega sveta, na kar 

sem župana opozoril. Zakaj tak revolt v dosedanji praksi dela župana in občinske uprave? Zato, ker 

želimo spremeniti ustaljen način gotovih dejstev, ki so jih do sedaj prinašali na seje in je bilo vedno 

izglasovano. Zakaj? Zato ker je imel župan v treh mandatih sedem interesnih  svetnikov, večino v 

odborih in je šlo vse kot po maslu. Kot svetnik in občan, ki je bil na veliko sejah se ne spomnim, da bi 

kdaj kdo od njih glasoval proti ali smiselno razpravljal. Očitanje, da delamo v škodo občanov. Tudi to je 

kleveta, ki ima cilj zavesti občane. Kvalitetno delo zahteva kvaliteten kader. Svetniki s svojim zakonitim 

in vestnim delom želimo pripraviti ravno to. Obdržati se na oblasti za vsako ceno, se pač ne izbira 

sredstev. Žal so bili izvoljeni na način manipulacij, lažnih obljub , ki so jih takoj pozabili, ko so dosegli 

cilj. Res si želimo občinsko upravo in župane, ki bodo delali v korist občanov. Kdo bo, pa je stvar 

volivcev. Upamo le , da bo to mlajša garnitura, ki bo dvignila raven življenja občanov s pomočjo 

strokovnega, odgovornega in ne koruptivnega gospodarjenja. 

Civilna iniciativa – stopimo skupaj je nastala po požaru v obratu Ekosistemi. Ta katastrofa gre veliko 

na račun župana, občinske uprave in državnih organov. Slednji niso ukrepali, da bi preprečili to 

zastrupljanje. Obrat ni imel osnovnih pogojev za to dejavnost. To so vedeli, vendar do katastrofalnega 

požara niso ukrepali. To je najhujši primer nedejavnosti občine, republiških organov, zaradi česar so 

posledice nepredvidljive. Takih primerov je še zelo veliko. Naj navedem samo nekatere. Občina je pred 

leti kupila in sanirala mlin v Vavti vasi, ki sedaj stoji nekoristen, brez vsebine. Poizkus degradacije z 

veslaško progo na Krki je propadel, , ker smo se občani uprli, enako zbirni center odpadkov na Selih, 

odklonili smo nakup prostorov Lestre. Slednje  je bilo trikrat na dnevnem redu občinskega sveta. Po 

analizi Inštituta za zdravje je bilo zemljišče odplak iz Ekosistemov kontaminirano s težkimi kovinami, 

vendar občina ni preprečila sejanje in žetev koruze zasebniku. Občina je kupila prostore pod trgovino 

Tuš , ki ostajajo  prazni, da o stopnicah v Krko sploh ne govorimo. V režijski obrat zaposlujejo ne da bi 

svetniki o tem kaj vedeli. Pred volitvami se asfaltira, postavlja javna razsvetljav, ogledala ob cesta ITD. 

Vse te in ostale nepravilnosti ali nestrokovnosti pa so zahtevale visoko proračunsko ceno. 



Nepotizem. Naj naštejem sorodstvene povezave. Vršilka dolžnosti direktorice je partnerica 

županovega brata že eno leto. Županov brat ki je predsednik Gasilskega društva Vavta vas v katerem 

ima občina svoj sedež. Je tudi vodja Civilne zaščite. Županova žena je vodja Otroškega vrtca. Glavna 

urednica Stražana je sestrična župana. Župan pa meni in ostalim svetnikom, ki niso po njegovi meri, 

očita namensko onemogočanje delovanja občine. Še več , eden od njegovih prijateljskih svetnikov, bi 

nam meril opravilno sposobnost na podlagi let. Ravno iz naših očitanih vrst je prišla pobuda po večji 

demokratizaciji, ki jo bomo dosegli z novim volilnim sistemom, ustanavljanju krajevnih odborov in 

obveznih letnih zborov občanov.  
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