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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 18.10.2017, 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 15 občinskih svetnikov: Marjetka Rangus,
Jože Švalj, Sabina Jordan, Luka Luzar, Vesna Bregar, Mojca Lampe Kajtna, Igor Kalin,
Andrej Mikec, Albert Pavlič, Viktorija Rangus, Janez Selak, Franc Šinkovec, Jože Švalj,
Peter Cvelbar in Renata Turk.
Opravičeno odsotna: Jože Simončič in Vida Judež.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- predstavniki medijev.
Župan je v uvodu seje povedal, da so svetniki predlog dnevnega reda prejeli skupaj z vabilom
na izredno sejo. Odprl je razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 4. izredne seje.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Dnevni red 4. izredne seje:
1. Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta
Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije
2. Obravnava Pisma o nameri med Občino Šentjernej in Župnijo Šentjernej v zvezi s
projektom selitve Občine Šentjernej v nove prostore na naslovu Trg gorjanskega bataljona 5,
8310 Šentjernej
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1. Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega
sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike
Slovenije
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej Mikec. KMVVI je prejela pet
popolnih vlog, in sicer štiri vloge za elektorje in eno za kandidata. Dejal je, da so za elektorja
predlagani:
Zap. št. kandidat
predlagatelj
1
Aleš Medle
OO SDS Šentjernej
2
Andrej Mikec
Mojca Lampe Kajtna
3
Janja Mikec
Viktorija Rangus
4
Jože Simončič
Peter Cvelbar
in za kandidata je predlagana:
Zap. št. kandidatka
1
Viktorija Rangus

predlagatelj
OO SDS Šentjernej

Med drugim je povedal, da je naknadno po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja prejel obvestilo predsednika OO SDS, v katerem je bilo navedeno, da je OO SDS
vložil kandidaturo svetnice SDS v Občinskem svetu Občine Šentjernej Viktorije Rangus, in
da pri vlaganju niso bili pozorni na pravila SDS, ki jih je sprejel Izvršni odbor SDS na svoji
seji dne 7.2.2017 (kar je na seji pojasnil tudi svetnik Albert Pavlič), zato so zaprosili, da se
vložena kandidatura pri določitvi kandidatke za članico Državnega sveta RS ne upošteva.
Predsednik Andrej Mikec je predlagal odmor, da Komisija za mandatna vprašanja lahko
zaseda in se odloči.
Po premoru ob 1830 je predsednik KMVVI Andrej Mikec povedal, da se bo prošnja OO SDS
upoštevala in se bo kandidatura za določitev kandidatke umaknila. KMVVI je sprejela sklep,
da se upošteva dopis OO SDS, ki zahteva umik kandidature.
V nadaljevanju so svetniki predlagali volilni odbor.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi volilni odbor v sestavi: Marjetka Rangus
predsednica, Sabina Jordan in Vesna Bregar, članici.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-341/2017 je bil sprejet.
Anita Petrič je razdelila glasovnice in sledilo je tajno glasovanje.
Predsednica volilnega odbora Marjetka Rangus je pripravila zapisnik in podala naslednje
ugotovitve:
Volilni odbor je na 4. izredni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej 18.10.2017 pri
ugotavljanju izida glasovanja tajnih volitev ugotovil, da je bilo razdeljenih 15 glasovnic,
oddanih je bilo 15 glasovnic, od tega je bilo 15 glasovnic veljavnih in 0 glasovnic
neveljavnih. Odbor pri ugotavljanju volilnega izida ni ugotovil nepravilnosti. Po preštetih
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glasovih so kandidati in kandidatka prejeli naslednje glasove: Andrej Mikec 13 glasov, Jože
Simončič 9 glasov, Janja Mikec 5 glasov in Aleš Medle 3 glasove. Izvoljena elektorja sta
Andrej Mikec in Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje sklep:
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje rezultate volilnega odbora, ki je na 4.
izredni seji dne 4.10.2017 za volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih
interesov v volilni enoti številka 14 izvolil naslednja predstavnika v volilno telo
(elektorji):
- Andreja Mikca
- Jožeta Simončiča
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-342/2017 je bil sprejet.

2. Obravnava Pisma o nameri med Občino Šentjernej in Župnijo Šentjernej v zvezi s
projektom selitve Občine Šentjernej v nove prostore na naslovu Trg gorjanskega
bataljona 5, 8310 Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal župan Radko
Luzar.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Albert Pavlič, Igor Kalin, Peter Cvelbar,
Viktorija Rangus, Janez Selak, Luka Luzar in Franc Šinkovec.
Svetnik Albert Pavlič je podal predlog, da se s strani svetnikov ustanovi tri članska komisija
brez občinske uprave za pogovore z DUTB-jem in da se svetnikom predstavijo še druge
možne alternative glede selitve.
Župan je dal na glasovanje sklep:
Občinski svet Občine Šentjernej se strinja s predlagano vsebino pisma o nameri med
Župnijo Šentjernej in Občino Šentjernej v zvezi s projektom selitve Občine Šentjernej v
nove prostore na naslovu TGB 5, 8310 Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-343/2017je bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje naslednji sklep:
Občinski svet Občine Šentjernej pred morebitno sklenitvijo najemne pogodbe med
Občino Šentjernej ter Župnijo Šentjernej za nepremičnino na naslovu Trg gorjanskega
bataljona 5, 8310 Šentjernej, stavba št. 151, ki leži na nepremičnini parc. št. *43/1 k.o.
1476 Šentjernej, potrdi višino najemnine.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-344/2017je bil sprejet.
Župan je ob 1930 zaključil 4. izredno sejo.
Številka: 9000-13/2017
Datum: 19.10.2017
Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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