
Zavrnitev dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine Straža 

 

Dne 8.6.2021 je bila sklicana 17. redna seja Občinskega sveta (OS) Občine Straža, za 

katero je župan Občine Straža Dušan Krštinc predlagal dnevni red, ki je izkazoval 

županovo nespoštovanje Statuta Občine Straža, Poslovnika OS Občine Straža in 

sklepov OS Občine Straža. Svetniška skupina LKOS je podprla zavrnitev dnevnega 

reda iz več razlogov: 

1. Na 15. redni seji je OS Občine Straža sprejel Sklep št. 179, da župan Občine 

Straža na naslednji seji predloži OS Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev 

SD OPN Straža_3. Župan bi moral, če ni mogel iz opravičenih razlogov uresničiti 

sklepa OS, upoštevati 110/3 člen Poslovnika. V takih primerih mora samoiniciativno o 

tem obvestiti OS in predlagati nov uresničljiv sklep, kar bi moral storiti že na 16. seji 

OS. Župan je na izrecno zahteva LKOSa OS le pisno obrazložil zakaj sklepa ni 

realiziral - ne pa tudi, da bi predlagal nov, uresničljiv sklep. Na to smo ga opozarjali s 

Pobudo, da v roku meseca dni realizira sklep. Kljub naknadnemu pisnemu opozorilu 

tega ni storil, izogibal se je tudi predlogu, da svetniki na 16. seji OS zaradi njegovega 

nespoštovanja poslovniških obvez predlagajo sklep, do kdaj se obveza do OPN3 

realizira, za kar imajo podlago v 33/5 členu (člani občinskega sveta, ki predlagajo 

dodatne sklepe, morajo le-te podati predsedujočemu v pismeni obliki ali jih podati na 

zapisnik). Pričakovali smo, da bo dnevni red 17. seje vključeval točko dnevnega reda 

s tematiko SD OPN_3, kot župana zavezuje sklep št. 179. 

2. Županova dolžnost je po zakonskih, statutarnih, poslovniških in drugih 

(moralno-etičnih) pravilih (tudi) izvrševanje sklepov OS. Sprejete smernice dela 

župana do OS jasno opredeljujejo, da se pred pomembnimi točkami dnevnega reda, kar 

proračun, oziroma rebalans proračuna zagotovo je, opravi usklajevanje. Tega župan ni 

storil. 

3. Zaradi odstopa članice OS Občine Straža in člana Nadzornega odbora Občine 

Straža je prioritetna naloga župana, da se OS ob odstopu člana popolni in vzpostavi 

nemoteno delo popolnega OS, kot tudi njegovih delovnih teles. Na predlaganem 

dnevnem redu 17. seje ni bilo točk, na katerih bi obravnavali omenjeno kadrovsko 

tematiko. 

4. Sklic komisij in odborov pred 17. sejo OS ni bil uspešen zaradi nesklepčnosti. 

Delovna telesa niso obravnavala predlagane tematike seje in posledično OS ni prejel 

mnenj in predlogov področnih delovnih teles. Člani OS so ostali brez strokovno 

pretehtanih mnenj, zato bi jim bilo glede na pomembnost predlaganih sklepov na 17. 

seji OS Občine Straža onemogočeno vestno in demokratično odločanje.  

Glede na gornja dejstva je svetniška skupina LKOS presodila, da bi bila izvedba 

17. seje neregularna, zato je podprla zavrnitev dnevnega reda in posledično izvedbo 

seje. 

 

Svetniška skupina LKOS 

Za, mag. Samo Jakljič  

 

 

 


