
 

  

 

SPOROČILO ZA JAVNOST:   Sejo so zaključili še preden so jo začeli 
 

 

Straža, 9.6.2021 – V občinskem svetu Občine Straža nekateri izvoljeni predstavniki ljudstva 

nadaljujejo obračun z županom Dušanom Krštincem. Tako so včeraj na predlog Francija 

Pluta iz  Civilne iniciative Stopimo Skupaj, s 6 glasovi za (Franci Plut, Zdravko Turk, Borut 

Likar, mag. Samo Jaklič, Mateja Merlin, Anica Nose) in 4 proti (Damjan Jerman, Simona 

Franko, Albin Kregar in Pavel Vidic) v celoti zavrnili sprejem predloga dnevnega reda 

17.seje, ki ga je pripravila občinska uprava.  Županu Dušanu Krštincu ni ostalo drugega kot 

da je sejo zaključil. 

 

Odločitev o umiku vseh točk z dnevnega reda  kaže na neresno delo, zavajanje volivcev  in 

ignorantski odnos nekaterih svetnikov, ki jim ni mar do reševanja problemov lokalne 

skupnosti in  sprejemanja   odločitev, ki so pomembna za vse občane Občine Straža. Čeprav 

ljudje pričakujejo od svojih izvoljencev resno delo pa se ponavlja praksa, ki so jo v Straži 

zaznali konec minulega leta. Takrat so namreč spremembe proračuna in OPN-ja umaknili z 

dnevnega reda, dvakrat oziroma trikrat, na koncu pa oboje sprejeli, slednjega celo brez 

pripomb.  

Svetniki Občine Straža so imeli tokrat na mizi rebalans proračuna za leto 2021, osnutek 

pokrajinske zakonodaje, soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, 

poročilo o izvajanju pomoči na domu za minulo leto, letno poročilo OŠ Vavta vas in razvoj 

zavoda, poročilo ter program dela in finančni načrt knjižnice Mirana Jarca ter Strategijo 

razvoja občine Straža in kadrovske zadeve.  Že ob obravnavi določitve in sprejema dnevnega 

reda se je oglasil svetnik Franci Plut, ki je v daljšem nastopu kritiziral občinsko politiko in delo 

sedanjega župana ter vztrajal, da se predlagani dnevni red v celoti  zavrne. Pluta je motilo, da 

odbori in komisije gradivo za občinski svet obravnavajo šele en dan pred sejo, prav tako ni bil 

zadovoljen, da župan na vsaki seji ne poroča glede napredka OPN 3. Prav tako je po mnenju 

Pluta nedopustno, da na sejah svetniki obravnavajo toliko poročil o delu osnovne šole, vrtca, 

pomoči na domu, zaradi česar seje zgledajo zelo bogate, v resnici pa je po njegovem mnenju 

to le izguba časa saj vsa gradiva pregledajo že sveti šol in podobni organi. Glede rebalansa 

proračuna je Plut povedal, da je le ta po štirih mesecih priprav pripravljen z nestrokovno 

občinsko upravo, ki ni sposobna pripraviti plana ali  pa je izdelan na hitro le za skupino ljudi, 

ki želi uveljaviti svoj interes in je blizu občinski upravi. Prav tako ga moti neizvajanje sklepov 

občinskega sveta, »kupovanje Lestre« in širitev režijskega obrata. Svetniki po besedah Pluta 

niso navadna teleta, ko sprašujejo. Za obvoznico v Zalogu čakajo predolgo, občinska 

strokovna služba pa mu daje pomanjkljive odgovore.  Občina ne more biti »privat firma« je v 

vročem ozračju še dejal Plut in zaključil, da je občina široka družbena organizacija v kateri je 



 

toliko ljudi in to je treba spoštovati, da bodo strateške naložbe tiste, ki bodo prinašale 

kvaliteto življenja in »višje družbeno standardne situacije.» 

Kot je na seji svetnikom povedal župan Dušan Krštinc vsi člani odborov in delovnih teles v 

skladu s poslovnikom pravočasno prejmejo gradivo za sejo, koliko dni pred sejo odbora bodo 

posamezna delovna telesa obravnavala gradivo pa je v pristojnosti predsednikov odborov. 

Župan svetnike redno obvešča o vseh pomembnejših nalogah med dvema sejama, o dogodki 

in o delih, ki se izvajajo. Javnost obvešča tudi o protokolarnih dogodkih, kar je v skladu s 

poslovnikom občinskega sveta. Svetnike bi moralo zanimati, tako Krštinc, tudi kaj se dogaja 

na področju sociale, kako je z izobraževanjem otrok na OŠ Vavta vas in kako je v vrtcu. Glede 

rebalansa proračuna je župan povedal, da sledijo razmeram v občini in imajo v mislih vse 

občane, njihove koristi, interese in potrebe. Z rebalansom gredo naproti uspešnemu podjetju 

iz Vavte vasi. V rebalans so namreč umestili denar za začetek gradnje meteorne kanalizacije 

za gospodarsko cono Zalog jug s čimer bi omogočili temu podjetju ureditev novih 

proizvodnih površin s tem pa bodo posredno pomagali ustvariti tudi nova delovna mesta.   

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 

Obnašanje in način dela posameznikov v občinskem svetu, ki nadaljujejo z metanjem polen 

pod noge županu in se požvižgajo na resno delo v lokalni politiki kaže na njihov odnos, ki ga 

imajo do zelo resnih vprašanj in projektov občine kot celote. Samo kritiziranje brez resnih 

argumentov in spodbujanje k zamenjavi po njegovem nesposobne občinske uprave, dela 

občinskega sveta in samega župana ne vodi nikamor. Gre za izkoriščanje demokratičnih poti, 

ki omogočajo posamezniku, ki sedi v občinskem svetu,  povsem pavšalno kritiziranje o tem 

kaj je dobro in kaj ne,  hkrati pa se posameznik zavzema le za tiste projekte, ki so blizu njemu 

osebno, namesto, da bi deloval povezovalno in podprl tudi tiste, ki so pomembni za vse 

občane. S takim način odločanja onemogočajo normalno delo občine saj po nepotrebnem 

blokirajo postopke ter po nepotrebnem zapravljajo čas za reševanje dejanskih problemov 

ljudi.  Župan se sprašuje, zakaj je vendar toliko zavisti, podtikanj, laži, da ne rečem že skoraj 

sovraštva? Res je, vsak ima pravico do svojega pogleda in argumenta, eni gledajo s svojimi 

očmi, drugim pa mora nekdo drug opisati ta svet! 
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Župan Občine Straža 


