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ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 11. oktobra 2012, ob 18. uri
v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Straža je odprl župan Alojz Knafelj in na začetku pozdravil
članice in člane občinskega sveta ter vse prisotne na seji. Pred nadaljevanjem je bila s poimenskim
klicanjem ugotovljena sklepčnost občinskega sveta.
S poimenskim klicanjem je bilo ugotovljeno, da je na seji navzočih 11 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 18.15 se je seji pridružil g. Andrej Petkovič, tako da je bilo prisotnih 12 od 13. svetnic
in svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Derganc Franc, Dušan Dular, Kopina Ivan, Kregar Albin, Kregar Jože, Kužnik Radoš, Likar Borut,
Medic Marija Maja, Petkovič Andrej, Plut Lidija, Tomc Jana, Vidic Pavel.
Opravičeno odsotni: Marija Mihelič
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- župan Alojz Knafelj
- Dušan Krštinc – direktor občinske uprave Občine Straža
- Karmen Turk – poslovna sekretarka občinske uprave Občine Straža
- Tea Urbančič Kavšček – članica občinske uprave
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K točki 1
Določitev dnevnega reda
Uvodoma je župan pojasnil razloge za sklic izredne seje.
V skladu s 30. členom Poslovnika je občinski svet odločal o določitvi dnevnega reda 2. izredne seje
Občinskega sveta Občine Straža. Župan je predlagal naslednji dnevni red:

D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov in določitev
kandidata za člana državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov
3. Kadrovske zadeve – Imenovanje člana Komisije za statut in Poslovnik
S sklicem seje je bilo svetnikom priloženo gradivo za 1. točko dnevnega reda. Gradivo za točki 2 in 3
pa so dobili predloženo na sami seji.
Župan je prisotne pozval k razpravi o razlogih za sklic seje kot tudi o samem predlogu dnevnega reda.

RAZPRAVA:
V razpravi ni sodeloval nihče.
Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 198
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red
(11ZA; 0 PROTI)

K točki 2
Izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov in določitev
kandidata za člana državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov
Uvodno poročilo je podal župan.
Na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sta v roku prišla dva predloga in sicer:
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Za kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov:
Alojz Knafelj
Borut Likar

predlagatelji: Pavel Vidic, Marija Maja Medic, Marija Mihelič
predlagatelji: Andrej Petkovič, Lidija Plut, Radoš Kužnik

Za kandidata za predstavnika v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov – elektor
Dušan Dular
Dušan Krštinc

predlagatelji: Andrej Petkovič, Lidija Plut, Radoš Kužnik
predlagatelji: Pavel Vidic, Marija Maja Medic, Marija Mihelič

Župan je v nadaljevanju pozval svetnike, da se s tajnim glasovanjem opredelijo o podanih predlogih.
Za nemoten potek volitev je predlagal tričlansko komisijo v naslednji sestavi:
S strani občinskega sveta :
Lidija Plut – predsednica
Albin Kregar – član
Predstavnica občinske uprave:
Tea Urbančič Kavšček
Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 199
Občinski svet Občine Straža imenuje predlagana člana občinskega sveta v volilno komisijo.
(9ZA; 0 PROTI)
V nadaljevanju je župan podal navodila glede volitev. Določil je tudi čas glasovanja, to je do 18.20.
Med glasovanjem se je seji pridružil tudi g. Andrej Petkovič.
Seja se je nadaljevala ob 18.30. Med glasovanjem in odmorom ni seje zapustil nihče, tako da je bil
občinski svet še vedno sklepčen.
Predsednica komisije, ga. Lidija Plut je občinski svet seznanila z rezultati in z zapisnikom komisije
(zapisnik je v prilogi).
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K točki 3
Kadrovske zadeve – Imenovanje člana Komisije za statut in Poslovnik
Uvodoma je predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Albin Kregar
podal poročilo komisije.
Sklep komisije:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dodeli mesto nadomestnega člana Komisije za
statut in poslovnik Listi krajanov Občine Straža, ki mora predlog kandidata za člana Komisije za statut
in poslovnik posredovati komisiji do 20. 10. 2012.
Župana je dal sklep komisije na glasovanje.
Občinski svet je predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 201
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dodeli mesto nadomestnega člana
Komisije za statut in poslovnik Listi krajanov Občine Straža, ki mora predlog kandidata za
člana Komisije za statut in poslovnik posredovati komisiji do 20. 10. 2012.

(12ZA; 0 PROTI)
Seja je bila zaključena ob 18.45.

ZAPISALA:
Karmen Turk l .r.

ŽUPAN:
Alojz Knafelj l.r.

