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ZAPISNIK
1. izredne seje v II. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v torek, 19. junija 2012, ob
19. uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Straža je vodil župan Alojz Knafelj 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:
Derganc Franc, Dular Dušan, Kopina Ivan, Kregar Albin, Kregar Jože, Kužnik Radoš, Likar Borut,
Medic Marija, Mihelič Marija, Plut Lidija, Tomc Jana, Vidic Pavel, Petkovič Andrej
Opravičeno odsotni:/
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Rozina Kum – predsednica NO
- g. Dušan Krštinc – direktor občinske uprave
- ga. Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- predstavnica Dolenjskega lista
- predstavnik Vašega kanala
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1.
2.

Potrditev dnevnega reda
Obravnava predlaganih ukrepov za takojšnjo aktivno vlogo Občine Straža ob dražbi in nakupu
nepremičnin, ki so predlog stečajnega postopka podjetja Novoles

Odločanje o izpolnjenih pogojih za nujni sklic izredne seje
Župan je uvodoma povedal, je izredna seja sklicana na predlog predlagatelja liste LKOS in dal uvodno
besedo predstavniku liste, g. Dušanu Dularju.
V nadaljevanju je svoje mnenje obrazložil tudi župan, nato pa odprl razpravo o razlogih za sklic
izredne seje.
V skladu s 24. členom Poslovnika je občinski svet odločal o tem ali so izpolnjeni razlogi za sklic
izredne seje.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Andrej Petkovič, ga. Lidija Plut, g. Radoš Kužnik, g. Borut Likar, ga. Marija Mihelič, g. Jože
Kregar, g. Dušan Dular
REPLIKE:
g. Borut Likar je replicira županu
g. Ivan Kopina je repliciral županu
g. Borut Likar je repliciral g. Ivanu Kopini
g. Albin Kregar je repliciral g. Borutu Likarju
V nadaljevanju je župan oblikoval naslednji predlog sklepa in ga dal na glasovanje:« Občinski svet
Občine Straža ugotavlja, da so nujni razlogi za sklic 1. izredne seje.«
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar – glasoval ZA - smatra, da so dani vsi pogoji za sklic izredne seje, trdno je prepričan,
da se občinski svet vključi v reševanje Novolesa in da je bolj aktivnejši pri iskanju ustreznih rešitev
REPLIKE:
g. župan je repliciral obrazložitvi glasu g. Boruta Likarja
g. Borut Likar je repliciral repliki g. župana
g. Jože Kregar – glasoval PROTI – glede na pripravljeno gradivo, je edini razlog za sklic izredne seje
rešitev socialne stiske bivših delavcev Novolesa
g. Radoš Kužnik – glasoval ZA – gre za dobršen del prostora v naši občini in ne zgolj za subjekt
podjetja Novoles
g. Franc Derganc – glasoval PROTI – strinja se, da bo novi investitor tisti, ki bo reševal težave
Novolesa, ta tema naj se obravnava na redni seji
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Občinski svet na predlog župana
NI POTRDIL
SKLEPA ŠT. 178
Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da so nujni razlogi za sklic 1. izredne seje.
(6 ZA; 7 PROTI)

Seja je bila zaključena ob 20. 20 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

