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Številka: 90001-1/2019-2
Datum: 14.01.2019

ZAPISNIK
1. seje v IV. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v torek, 18. decembra 2018, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Straža, Straža, Ulica talcev 9.
1. konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Straža je vodil najstarejši občinski svetnik, g. Tomislav
Salopek in na začetku pozdravil novoizvoljene članice in člane občinskega sveta ter vse prisotne na
seji.

Konstitutivna seja je potekala po naslednjem dnevnem redu:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
(mandatna komisija)
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Slovesna prisega novega župana in nagovor
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
K točki 1
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
S poimenskim klicanjem je bilo ugotovljeno, da je na seji navzočih 12 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
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Navzoči:
Člani občinskega sveta:
mag. Samo Jakljič, Albin Kregar, Dušan Krštinc, Borut Likar, Mateja Merlin, Marija Mihelič, Anica
Nose, Katarina Petan, Franc Plut, Tomislav Salopek, Zdravko Turk in Pavel Vidic
Opravičeno odsotni: Lili Šiler
Odsotni: /
Ostali prisotni:
-g. Roman Pulko - predsednik občinske volilne komisije
-ga. Tea Urbančič Kavšček - direktorica občinske uprave
-ga. Karmen Turk - član občinske uprave
-ga. Suzana Koblar - član občinske uprave
-ga. Polonca Špelko Krštinc - član občinske uprave
-ga. Andreja Kren - član občinske uprave
-ga. Manica France Klemenčič - član občinske uprave
-ga. Marta Berkopec - član občinske uprave
-g. Matjaž Petruna - član občinske uprave
-g. Slavko Poglavc - član občinske uprave
-predstavniki medijev
-občani
K točki 2
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski 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:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar
Proceduralni predlog na razpravo g. Boruta Likarja je podal g. Dušan Krštinc - prvi del razprave
gospoda Likarja se nanaša na delo občinske volilne komisije, drugi del njegove razprave pa se nanaša
na delo občinske uprave in ni predmet razprave na tej seji
Predsedujoči je ugotovil, da se je občinski svet seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu
volitev za člane Občinskega sveta občine Straža in poročilom o izidu volitev za župana Občine Straža.
K točki 3
Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana
(mandatna komisija)
G. Tomislav Salopek je občinskemu svetu predlagal začasno tričlansko Komisijo za potrditev
mandatov članov občinskega sveta v sestavi:
1. mag. Samo Jakljič
2. Albin Kregar
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3. Franc Plut
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
SKLEP ŠT. 1
Občinski svet Občine Straža je potrdil Komisijo za potrditev mandatov v predlagani sestavi:
1. mag. Samo Jakljič
2. Albin Kregar
3. Franc Plut
(12 ZA; 0 PROTI)
K točki 4
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega 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 g. Tomislav Salopek
predlagal odmor, dokler komisija ne zaključi s svojim delom.
Seja se je nadaljevala ob 17.40 uri.
G. Franc Plut, član Komisije za potrditev mandatov, je podal poročilo.
RAZPRAVA:
V razpravi je sodeloval:
g. Borut Likar
Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
SKLEP ŠT. 2
Občinski svet Občine Straža sprejme Poročilo tričlanske mandatne komisije z ugotovitvijo, da
na potek in izid volitev ter na poročilo občinske volilne komisije za volitev članov Občinskega
sveta Občine Straža ni bilo podanih ugovorov in pritožb ter da na podlagi pregledane
dokumentacije ni sporen noben mandat izmed trinajstih izvoljenih članov občinskega sveta.
(12 ZA; 0 PROTI)
V nadaljevanju je dal predsedujoči v obravnavo potrditev mandatov članov Občinskega sveta Občine
Straža.
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RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
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 mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
G. Franc Plut, član Komisije za potrditev mandatov je podal poročilo.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 4
Za župana Občine Straža je izvoljen Dušan KRŠTINC, roj. 30.01.1967,
Na žago 7, Straža.
(12 ZA; 0 PROTI)
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. Zaradi nezdružljivosti
funkcije preneha mandat občinskega svetnika g. Dušana Krštinca.
RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.
Občinski svet Občine Straža je
POTRDIL
UGOTOVITVENI SKLEP ŠT. 5
1.
Dušanu Krštincu preneha na podlagi sprejema mandata župana z dnem 18. 12. 2018 funkcija
člana Občinskega sveta Občine Straža, ker ni združljiva s funkcijo župana Občine Straža.
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2.
Občinski svet posreduje ta ugotovitveni sklep Občinski volilni komisiji Občine Straža, zaradi
izvedbe postopka za nadomestitev člana občinskega sveta.
(11 ZA; 0 PROTI)
K točki 6
Slovesna prisega novega župana in nagovor
Sledila je zaprisega novega župana Dušana Krštinca.
SLOVESNA PRISEGA župana Občine Straža Dušana Krštinca:
Prisegam, 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 v nadaljevanju nagovoril člane občinskega sveta ter prevzel vodenje občinske seje.

K točki 7
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Na podlagi pripravljalnega sestanka z nosilci kandidatnih list je župan podal predlog o imenovanju
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi:
1. Član: Albin Kregar
2. Član: Borut Likar
3. Član: Franc Plut
4. Član: Katarina Petan
5. Član: Zdravko Turk
V nadaljevanju je župan odprl razpravo glede predsednika komisije. Župan je za predsednika predlagal
g. Albina Kregarja.

RAZPRAVA:
V razpravi sta sodelovala:
g. mag. Samo Jakljič in g. Albin Kregar
Predlog g. mag. Sama Jakljiča - predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g.
Borut Likar
Za predsednika komisje je bil predlagan g. Borut Likar.
V nadaljevanju je dal župan predlog sestave Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
na glasovanje.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi:
1. Predsednik : Borut Likar
2. Član: Albin Kregar
3. Član: Franc Plut
4. Član: Katarina Petan
5. Član: Zdravko Turk
Obrazložitev glasu:
g. Borut Likar - glasovanja se bo VZDRŽAL - se pa strinja in podpira podani predlog, glede na to, da
je lista LKOS na volitvah dobila največ glasov in zaupanja od volivcev in je vodenje omenjene
komisije zaupano njim
Glede na to, da se sklep o sestavi komisije glasuje v paketu, je župan predlagal, da se o njem
opredeljijo vsi prisotni člani občinskega sveta.
Občinski svet Občine Straža
POTRDIL
SKLEP ŠT. 6
Občinski svet Občine Straža je sprejel sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja v sestavi:
1. Predsednik : Borut Likar
2. Član: Albin Kregar
3. Član: Franc Plut
4. Član: Katarina Petan
5. Član: Zdravko Turk
(12 ZA; 0 PROTI)

Seja je bila zaključena ob 18.14 uri.

ZAPISALA:
Karmen Turk

ŽUPAN:
Dušan Krštinc

