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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v četrtek, 15.12.2016, ob 17. uri,
v sejni sobi Občine Šentjernej
Sejo je vodil župan Radko Luzar.
Ob pričetku seje ob 17. uri je bilo na seji prisotnih 14 občinskih svetnikov: Marjetka Rangus,
Jože Švalj, Sabina Jordan, Luka Luzar, Vesna Bregar, Mojca Lampe Kajtna, Andrej Mikec,
Janez Selak, Franc Šinkovec, Jože Simončič, Peter Cvelbar, Darka Brajdič, Vida Judež in
Renata Turk.
Ob 1713 se je na sejo pridružila občinska svetnica Viktorija Rangus, ob 1714 občinski svetnik
Igor Kalin in ob 1717 občinski svetnik Albert Pavlič.
Opravičeno odsotna: Karmen Pavlič
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanja poročevalka,
- člani nadzornega odbora
- predstavniki medijev.
Župan je v uvodu seje povedal, da so svetniki predlog dnevnega reda prejeli skupaj z vabilom
na izredno sejo. Naknadno so z elektronsko pošto prejeli dodatno gradivo, zato je predlagal
razširitev dnevnega reda s točko ukinitev statusa javnega dobra. Župan je pojasnil, da gre za
ukinitev javnega dobra na parceli, ki je nujnega in bistvenega pomena za uspešno nadaljnje
postopanje kupcev-podjetnikov.
Župan je dal predlagani sklep na glasovanje:
Občinski svet Občine Šentjernej odloči, da se 2. izredna seja razširi z dodatno 2. točko
dnevnega reda z naslovom: Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 2. izredne seje.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Razširjen dnevni red 2. izredne seje:
1. Predlog za razrešitev direktorice JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej
2. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

1. Predlog za razrešitev direktorice JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala zunanja
poročevalka iz podjetja Idealis Edita Dobaj.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Jože Simončič, Igor Kalin, Peter Cvelbar in
Albert Pavlič.
Svetnik Jože Simončič je predlagal odmor.
2. izredna seja se je ob 1758 nadaljevala. Prisotnih je bilo 17 občinskih svetnikov.
V nadaljevanju seje so nekateri svetniki obrazložili svoj glas. Občinska svetnica Marjetka
Rangus je pred glasovanjem kot prva podala obrazložitev. Povedala je, da se s problematiko
JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej že dolgo časa soočamo. Izpostavila je, da težave z JP EDŠ, d.o.o.
Šentjernej obstajajo, da tudi svetniška skupina ni zadovoljna z delovanjem in si želijo
ustreznih rešitev ter podpirajo vsa prizadevanja in aktivnosti občinskega sveta in občinske
uprave. Dodala je še, da pa težko prevzema odgovornost za zakonito pripravo podlage za
razrešitev. Občinski svetnik Peter Cvelbar je prav tako obrazložil svoj glas in dejal, da dvomi
v pravilen postopek razrešitve. Tudi občinski svetnik Jože Simončič je povedal, da bo
glasoval za, vendar krivde ne bo nosil. Meni, da je bilo podanih premalo močnih argumentov.
Dejal je, da dve leti o tem razpravljamo in dve leti nismo znali podjetju povedati kaj ne dela
prav in zakaj ne dela prav. Sedaj pa iščemo neke zapisnike, kdo je komu dal kakšno knjigo.
To ni dobro za argumentacijo. Prav tako je želel, da se vse kar je izjavil, dobesedno navede v
zapisnik. Prav tako je vprašal odgovorne ali so sto-odstotno prepričani, da je zadeva zakonita,
ker bomo v nasprotnem primeru lahko zelo obremenili občinski proračun. Obrazložitev glasu
je podal tudi svetnik Albert Pavlič, ki je dejal, da bo glasoval za. Dejal je, da župan ni
odgovoren za sklepe občinskega sveta. Najvišji organ odločanja v občini je občinski svet,
župan pa je dolžan izvajati sklepe občinskega sveta. Občinski svet bo sprejel odločitev, župan
pa ima v primeru, da je sklep nezakonit, pravico, da ga zadrži.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej z dnem 15.12.2016 razreši Majdo Kavšek, stanujočo
Volčičeva 35, 8000 Novo mesto z mesta direktorice JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-230/2016 je bil sprejet.

2. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli naknadno z elektronsko pošto. Obrazložitev je podal
Rajko Grimšič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
nepremičnini 5178/2, k.o. Gradišče.
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.
Župan je ob 18.25 zaključil 2. izredno sejo.
Številka: 9000-9/2016
Datum: 16.12.2016
Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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