predlog

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v četrtek, 27.9.2016, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Šentjernej
Sejo je vodil župan Radko Luzar.
Ob pričetku seje ob 18. uri je bilo na seji prisotnih 12 občinskih svetnikov: Vesna Bregar,
Mojca Lampe Kajtna, Andrej Mikec, Albert Pavlič, Janez Selak, Franc Šinkovec, Jože
Simončič, Peter Cvelbar, Viktorija Rangus, Darka Brajdič, Vida Judež in Renata Turk.
Opravičeno odsotni: Luka Luzar, Karmen Pavlič, Marjetka Rangus in Jože Švalj.
Svetnik Igor Kalin se je na sejo pridružil ob 1826, svetnica Sabina Jordan ob 1838.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- člani nadzornega odbora
- predstavniki medijev.

Pregled in potrditev dnevnega reda
Župan je obvestil svetnike, da so predlog dnevnega reda prejeli skupaj z vabilom na sejo in
prebral dnevni red 1. izredne seje.

Dnevni red 1. izredne seje:
1. Sprejem usklajenega predloga Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za
Proizvodno servisno cono Šentjernej
2. Predlog 2. rebalansa Proračuna Občine Šentjernej za leto 2016
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Župan je v nadaljevanju povedal, da je potrebno pred sprejemom dnevnega reda sprejeti
sklep, ki ga je dal na glasovanje:
Občinski svet Občine Šentjernej odloči, da se 1. točka dnevnega reda sprejme po hitrem
postopku.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-167/2016 je bil sprejet.
V nadaljevanju seje je svetnik Andrej Mikec predlagal razširitev dnevnega reda z uvrstitvijo
3. točke – pogled župana in ocena situacije v občini Šentjernej.
Tudi svetnik Jože Simončič je predlagal razširitev dnevnega reda s točko Razmere za
normalno delovanje obeh pihalnih orkestrov v občini Šentjernej (Orkestra Ave in Pihalnega
orkestra Občine Šentjernej).
Župan je ponovno preveril prisotnost svetnikov. Prisotnih je bilo 12 občinskih svetnikov.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Andrej Mikec:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se dnevni red 1. izredne seje Občinskega
sveta Občine Šentjernej razširi z dodatno 3. točko: Pogled župana in ocena situacije v
občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 6 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-168/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Jože Simončič:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se dnevni red 1. izredne seje Občinskega
sveta Občine Šentjernej razširi z dodatno 4. točko: Razmere za normalno delovanje
obeh pihalnih orkestrov v občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI so glasovali 3 člani.
Sklep št. 032-169/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani spremenjeni dnevni red 1. izredne
seje.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
2

predlog
Razširjen dnevni red 1. izredne seje:
1. Sprejem usklajenega predloga Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za
Proizvodno servisno cono Šentjernej
2. Predlog 2. rebalansa Proračuna Občine Šentjernej za leto 2016
3. Pogled župana in ocena situacije v občini Šentjernej
4. Razmere za normalno delovanje obeh pihalnih orkestrov v občini Šentjernej
1. Sprejem usklajenega predloga Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za
Proizvodno servisno cono Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal direktor
podjetja Topos d.o.o. Dušan Granda.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki Andrej Mikec, Albert Pavlič in Jože
Simončič. V nadaljevanju je predsednik Odbora za okolje in prostor Albert Pavlič pojasnil
rezultate seje Odbora za okolje in prostor. Na seji odbora so sprejeli sklep, da se z OPPN
seznanijo, saj so dobili odgovore na zastavljena vprašanja. V nadaljevanju so sprejeli tudi
sklep, da občinskemu svetu predlagajo, da ga sprejme.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej je obravnaval osnutek Odloka OPPN za Proizvodno
servisno cono Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-193/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme usklajen predlog Odloka OPPN za Proizvodno
servisno cono Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-211/2016 je bil sprejet.
2. Predlog 2. rebalansa Proračuna Občine Šentjernej za leto 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Svetniki so se z gradivom seznanili
že na prejšnji redni seji.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki Andrej Mikec, Viktorija Rangus, Albert
Pavlič, Darka Brajdič in Igor Kalin.
Svetnika Jože Simončič in Albert Pavlič sta zaprosila za premor.
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Izredna seja se je nadaljevala ob 2044. Prisotnih je bilo 14 občinskih svetnikov.
V nadaljevanju seje je svetnik Albert Pavlič predlagal, da se na tej točki seja prekine in se o
rebalansu ne glasuje in da se županu da zavezo, da spoštuje sklep št. 032-183/2016. Predlagal
je, da se v prilogi rebalansa pripravi finančno konstrukcijo ter časovni plan za realizacijo
izgradnje mostu v Mršeči vasi. Smatra, da svetniki s potrditvijo rebalansa ne spoštujejo
lastnih sklepov, ki so jih sprejeli na občinskem svetu.
Svetnik Albert Pavlič je zahteval, da se v zapisnik zapiše, da zahteva do naslednje seje uradno
tolmačenje pravne službe glede skladnosti s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Šentjernej
pri predlaganju sklepa svetnika po sprejetju dnevnega reda, s katerim se spremeni predlagani
prvotni sklep, ki je bil sprejet v sklopu sprejemanja dnevnega reda.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Odlok o 2. Rebalansu proračuna Občine
Šentjernej za leto 2016.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 6 članov.
PROTI je glasovalo 5 članov.
Sklep št. 032-212/2016 je bil sprejet.
3. Pogled župana in ocena situacije v občini Šentjernej
V uvodu je župan zaprosil, da se seja zapre za javnost glede na to, da gre za informacije
zaupne narave.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se 1. izredna seja v nadaljevanju zapre za
javnost.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 5 članov.
PROTI je glasovalo 6 članov.
Sklep ni bil sprejet.
Župan je prosil svetnika Andreja Mikca za predstavitev. Svetnik Andrej Mikec je dejal, da so
vsi svetniki prejeli e-pošto župana občine glede županovega pogleda in ocene situacije v
občini Šentjernej. Dejal je, da prihaja do razhajanj, ker župan ne komunicira z občinskimi
svetniki in ne spoštuje procedure. Navedel je primer 13. in 14. redne seje.
Razpravljali so svetniki: Viktorija Rangus, Albert Pavlič, Vesna Bregar, Peter Cvelbar,
Renata Turk, Igor Kalin, Jože Simončič in Darka Brajdič.
Svetnik Igor Kalin je predlagal, da pravnik Rajko Grimšič zasede mesto spredaj poleg župana,
na vseh sejah občinskega sveta.
Svetnik Albert Pavlič je prejel na seji tekom razprave dva opomina in je ob 2125 zapustil sejo.
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4. Razmere za normalno delovanje obeh pihalnih orkestrov v občini Šentjernej
Točko je predstavil svetnik Jože Simončič. Spregovoril je o julijskem sestanku, na katerem so
bili prisotni: oba predsednika godb, župan, direktor občinske uprave in so se dogovorili o
sobivanju (financiranje, instrumenti, vaje). Prejel je informacijo, da en orkester nima možnosti
imeti vaj ob dogovorjenem terminu. Dejal je, da občinski svet ni bil seznanjen z delovanjem
komisije za družbene dejavnosti in o sprejetih sklepih, ki se je sestala na to temo. Predlagal je
sklep, da občina podpre oba orkestra z zmožnostmi, ki jih občina ima, da se omogoči obema
orkestra normalno delovanje.
Razpravljali so svetniki: Mojca Lampe Kajtna, Janez Selak in Igor Kalin.
Po razpravi ni bilo sprejetega nobenega sklepa.
Župan je ob 22.15 zaključil 14. redno sejo.
Številka: 9000-6/2016
Datum: 29.9.2016
Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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