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Številka: 032-1/2010-1
Datum: 15.11.2010

ZAPISNIK
1. seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 04. novembra 2010, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
1. konstituivno sejo Občinskega sveta Občine Straža je vodil dosedanji župan Alojz Knafelj in na
začetku pozdravil novoizvoljene članice in člane občinskega sveta ter vse prisotne na seji.
Konstutivna seja je potekala po naslednjem dnevnem redu:
D N E V N I R E D:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
3. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov in potrditev mandatov članov sveta
5. Poročilo Komisije za potrditev mandatov in ugotovitev izvolitve župana
6. Zaprisega in predstavitev župana
7. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandatov članom občinskega sveta in potrditev
mandatov nadomestnim članom
8. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

K točki 1
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:
Dular Dušan, Knafelj Alojz, Kopina Ivan, Kregar Albin, Krštinc Dušan, Likar Borut, Medic Marija
Maja, Mihelič Marija, Petkovič Andrej, Plut Lidija, Tomc Jana, Vidic Pavel,Vizjak Igor,
Opravičeno odsotni: /

Zapisnik 1. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2010

2

Odsotni: /
Ostali prisotni:
- Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave
- Tea Urbančič Kavšček – svetovalka občinske uprave
- Roman Pulko- predsednik OVK
- Borut Kulovec – član OVK
- Lucija Brdnik- član OVK
- Anamarija Taljat,
- Vesna Jerič
- Jože Kregar
- Franc Derganc
- predstavniki medijev
K točki 2
Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve
župana
Dosedanji župan je občinskemu svetu predlagal začasno tričlansko Komisijo za potrditev mandatov
članov občinskega sveta v sestavi:
Marija Maja Medic – predsednica
Borut Likar – član
Albin Kregar – član
RAZPRAVA: je ni bilo
Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
SKLEP ŠT. 1
Občinski svet Občine Straža je potrdil Komisijo za potrditev mandatov v predlagani sestavi.
(13 ZA; 0 PROTI)

K točki 3
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
Poročilo Občinske volilne komisije so svetniki in svetnice prejeli skupaj z vabilom na sejo. G Roman
Pulko, predsednik volilne komisije je s poročilom o izidu volitev za člane občinskega sveta Občine
Straža in o izidu volitev za župana seznanil občinski svet.
RAZPRAVA: je ni bilo
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K točki 4
Poročilo komisije za potrditev mandatov in potrditev mandatov članov sveta
Da bi lahko Komisija za potrditev mandatov pregledala potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in
župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov list oz. kandidatur, je dosedanji župan
predlagal deset minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 17.41.
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno ugotovljena sklepčnost, sejo je zaradi zdravstvenih razlogov
zapustil Andrej Petkovič.
Predsednica Komisije za potrditev mandatov Marija Maja Medic je podala poročilo.
RAZPRAVA: je ni bilo
Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
SKLEP ŠT. 2
Občinski svet Občine Straža potrdi poročilo Komisije za potrditev mandatov članov
občinskega sveta.
(12 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
SKLEP ŠT. 3
Občinski svet Občine Straža potrdi mandate vsem trinajstim članom Občinskega sveta
Občine Straža
(12 ZA; 0 PROTI)
K točki 5
Poročilo komisije za potrditev mandatov in ugotovitev izvolitve župana
Predsednica Komisije za potrditev mandatov Marija Maja Medic je podala poročilo.
RAZPRAVA: je ni bilo

Zapisnik 1. seje Občinskega sveta
Občine Straža, 2010

4

Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
SKLEP ŠT. 4
Občinski svet Občine Straža se je seznanil s poročilom Komisije za potrditev mandata za
župana .
(12 ZA; 0 PROTI)
Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 5
Za župana Občine Straža je izvoljen Alojz Knafelj, roj. 8. 8. 1953, Straža, Resa 24.
(12 ZA; 0 PROTI)
K točki 6
Zaprisega in predstavitev župana
Sledila je zaprisega novega župana Alojza Knaflja.
SLOVESNA IZJAVA župana Občine Straža Alojza Knaflja:
Izjavljam, da bom ravnal po ustavi, zakonih in statutu občine, ter, da bom vestno in odgovorno
opravljal svojo dolžnost v dobrobit vseh občank in občanov Občine Straža.
Župan je nagovoril člane občinskega sveta in predstavil vizijo dela.

K točki 7
Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandatov članom občinskega sveta in potrditev
mandatov nadomestnim članom
Po Zakonu o lokalni samoupravi funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, zato
je župan podal pisno izjavo, da se odpoveduje funkciji člana občinskega sveta.
RAZPRAVA:
g. Borut Likar: - ali se lahko v tem trenutku opravi imenovanje nadomestnega člana,
- kaj je s pravico ugovora na sklep občinskega sveta
g. Roman Pulko: - podal je odgovor
Župan je v nadaljevanju povedal, da se odpoveduje pritožbi na sklep občinskega sveta.
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Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 6
1. Alojzu Knaflju z dnem 4. 11 2010 preneha funkcija člana Občinskega sveta Občine
Straža, ker ni združljiva s funkcijo župana Občine Straža.
2. Občinski svet posreduje ta ugotovitveni sklep Občinski volilni komisiji Občine Straža
zaradi izvedbe postopka za nadomestitev člana občinskega sveta.
3. Občinska volilna komisija Občine Straža naj izvede postopek za nadomestitev članov
občinskega sveta že med to sejo in poroča o svojih sklepih na tej seji.
(11ZA; 0 PROTI)
Da bi lahko Občinska volilna komisija opravila postopek za ugotovitev prehoda mandata na
naslednjega kandidata na listi, je župan predlagal deset minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob
18.20.
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno ugotovljena sklepčnost. Seji je prisostvovalo 11 svetnic in
svetnikov.
Predsednik Občinske volilne komisije, g. Roman Pulko je podal ugotovitveni sklep.
RAZPRAVA: je ni bilo
Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 7
1. Alojzu Knaflju, roj. 08. 08. 1953, Straža, Resa 24, preneha mandat člana Občinskega
sveta Občine Straža, ker v skladu s 37. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008,
100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010, Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010,
84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) zaradi izvolitve na funkcijo Župana Občine Straža na
rednih volitvah, ki so bile dne 10. 10. 2010, ne more izvrševati funkcije člana Občinskega
sveta Občine Straža, na katero je bil izvoljen.
2. Mandat člana Občinskega sveta Občine Straža preide na naslednjega kandidata z liste
Slovenska ljudska stranka pod št. 4; Jože Kregar, roj. 08. 12. 1965, Pod Srobotnikom 31,
Straža.

Po potrditvi mandata se je g. Jože Kregar polnopravno pridružil delu občinskega sveta.
V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je svojo odstopno izjavo zaradi nezdružljivosti funkcij
podal tudi Dušan Krštinc.
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RAZPRAVA:
g. Borut Likar: - kako je glede pritožbe kandidata
g. Roman Pulko: - podal je odgovor
Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 8
4. Dušanu Krštincu z dnem 4. 11 2010 preneha funkcija člana Občinskega sveta Občine
Straža, saj ne bo prenehal z delom direktorja občinske uprave, ki ni združljivo s funkcijo
člana občinskega sveta.
5. Občinski svet posreduje ta ugotovitveni sklep Občinski volilni komisiji Občine Straža
zaradi izvedbe postopka za nadomestitev člana občinskega sveta.
6. Občinska volilna komisija Občine Straža naj izvede postopek za nadomestitev članov
občinskega sveta že med to sejo in poroča o svojih sklepih na tej seji.
(11ZA; 0 PROTI)
Da bi lahko Občinska volilna komisija opravila postopek za ugotovitev prehoda mandata na
naslednjega kandidata na listi, je župan predlagal deset minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob
18.38.
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno ugotovljena sklepčnost. Seji je prisostvovalo 12 svetnic in
svetnikov.
Predsednik Občinske volilne komisije, g. Roman Pulko je podal ugotovitveni sklep.
RAZPRAVA: je ni bilo
Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 9
1. Dušanu Krštincu, roj. 30. 01. 1967, Straža, Na žago 7, preneha mandat članu
Občinskega sveta, ker v skladu s 37. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010,84/2010 Odl.US:
U-I-176/08-10) ne more izvrševati funkcije člana Občinskega sveta Občine Straža, saj ne
bo prenehal z delom direktorja občinske uprave, ki ni združljivo s funkcijo člana
občinskega sveta.
2. Mandat člana Občinskega sveta Občine Straža preide na naslednjega kandidata z liste
Razvojna iniciativa Občine Straža pod št. 4 - Franc Derganc, roj. 02. 12. 1970, Podreber
38, Straža.

Po potrditvi mandata se je g. Franc Derganc polnopravno pridružil delu občinskega sveta.
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K. točki 8
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Župan je na podlagi pripravljalnega sestanka z nosilci kandidatnih list podal predlog o imenovanju
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Albin Kregar – predsednik
Borut Likar – član
Pavel Vidic – član
Jana Tomc – član
Ivan Kopina – član

RAZPRAVA: je ni bilo
OBRAZLOŽITEV GLASU:
g. Borut Likar – PROTI;:
- ni zapisnika pripravljalnega sestanka,
- predlagal, je po enega člana iz vsake liste,
- predsednik, naj bi bil iz liste, ki je na volitvah dosegla največ glasov,
- izhodišča za predsednika so v nasprotju z županovo zaprisego.
Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
SKLEP ŠT. 10
Občinski svet Občine Straža je sprejel sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja v predlagani sestavi.
(7 ZA; 4 PROTI)
Seja je bila zaključena ob 18.46 uri.

Zapisala:
Karmen Turk l.r.

Župan
Alojz Knafelj

l.r.

