-predlog-

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

Z A P I S N I K
1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v torek, 18.12.2018
ob 17. uri v rdeči dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja

Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:
Vesna Bregar, Alenka Brežnjak, Franc Hudoklin, Tomaž Junc, Darija Kovačič, Sebastjan
Kruh, Radko Luzar, Viktor Luzar, Andrej Mikec, Maša Močivnik, Albert Pavlič, Jožica
Potočar, Marjetka Rangus, Janez Selak, Jože Simončič in Jože Vrtačič.
Upravičeno odsotna: Mojca Lampe Kajtna
Ostali prisotni:
- Barbka Močivnik Škedelj, predsednica Občinske volilne komisije
- ostali člani Občinske volilne komisije
- občinska uprava
- zainteresirana javnost
- novinarji
Novoizvoljeni člani občinskega sveta in novoizvoljeni župan so se pred pričetkom seje
izkazali z veljavnim osebnim dokumentom in potrdilom o izvolitvi. Javna uslužbenka
občinske uprave je pripravila poročilo o tem, kateri novoizvoljeni svetniki in novoizvoljeni
župan so se izkazali na prej omenjen način, in ga predala predsedujočemu. Na podlagi prejetih
potrdil o izvolitvi, s katerimi so se občinski svetniki izkazali pred vodenjem seje, in njihovih
osebnih dokumentov je bilo ugotovljeno, da je najstarejši član novoizvoljenega občinskega
sveta Občine Šentjernej gospod Viktor Luzar. Kot najstarejši svetnik je prevzel vodenje seje.
Predsedujoči je pozdravil prisotne in predstavil dnevni red 1. (konstitutivne) seje Občinskega
sveta Občine Šentjernej, ki je določen skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in skladno z
določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej, zato občinski svet o njem ni
razpravljal in ne glasoval.
Dnevni red konstitutivne seje:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta,
2. poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana,
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4.
5.
6.
7.
8.

seznanitev z obvestilom Posebne občinske volilne komisije o izidu volitev za člana
občinskega sveta predstavnika romske skupnosti,
imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev
izvolitve župana,
poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta,
poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana,
imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
nagovor novoizvoljenega župana.
1. točka: Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta

Na podlagi prejetih potrdil o izvolitvi, s katerimi so se občinske svetnice in občinski svetniki
izkazali pred pričetkom seje, in njihovih osebnih dokumentov je predsedujoči ugotovil, da je
bilo na seji prisotnih 16 svetnic in svetnikov in s tem je bila seja sklepčna.
2. točka: Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev
župana
Občinska volilna komisija je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah predstavila
poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta Občine Šentjernej in poročili o izidu volitev
za župana Občine Šentjernej za prvi in drugi krog volitev poslala županu, predstavnikom
kandidatur, državni volilni komisiji ter jih objavila v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in
na uradni občinski spletni strani.
Poročila je predstavila predsednica občinske volilne komisije Barbka Močivnik Škedelj.
Povzetek iz poročila (objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej št. 10).
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
Zap.št.
1
2
3

Ime liste
Št. glasov % glasov
Mladi za aktiven Šentjernej
415
10.58
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
167
4.26
DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
207
5.28
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
394
10.05
5 Lista Viktorije Rangus
134
3.42
6 Skupaj za prihodnost
789
20.12
7 Lista za celostni razvoj
474
12.09
8 SD - SOCIALNI DEMOKRATI
205
5.23
9 Lista za šentjernejsko dolino
422
10.76
10 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
585
14.92
11 SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
129
3.29

Število mandatov v občini: 17.
Po zaporedju najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandidatov naslednje število
mandatov:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ime liste
Št mandatov
Mladi za aktiven Šentjernej
2
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
0
DESUS
DESUS
DEMOKRATIČNA
STRANKA1
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2
Lista Viktorije Rangus
0
Skupaj za prihodnost
4
Lista za celostni razvoj
2
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1
Lista za šentjernejsko dolino
2
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3
SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
0
______________________________________________________
SKUPAJ
17

Z liste kandidatov je bilo izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.
Upoštevajoč, da pri nobeni listi noben kandidat ni dobil zadostno število preferenčnih glasov,
zaradi česar so v občinski svet izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listah, so v občinski
svet Občine Šentjernej izvoljeni naslednji kandidati:


















JOŽE VRTAČIČ
MAŠA MOČIVNIK
VIKTOR LUZAR
ALBERT PAVLIČ
VESNA BREGAR
RADKO LUZAR
JOŽICA POTOČAR
JANEZ SELAK
DARIJA KOVAČIČ
JOŽE SIMONČIČ
MARJETKA RANGUS
TOMAŽ JUNC
ANDREJ MIKEC
MOJCA LAMPE KAJTNA
FRANC HUDOKLIN
ALENKA BREŽNJAK
SEBASTJAN KRUH

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Občinski svet Občine Šentjernej se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije
Občine Šentjernej o izidu lokalnih volitev v Občinski svet Občine Šentjernej, ki so bile
18. novembra 2018, in s poročiloma o izidu volitev za župana, ki so v prvem krogu
potekale 18. novembra in v drugem krogu 2. decembra 2018.«
Navzočih je bilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
Predlog sklepa št. 9000-8/2018-O-1 je bil sprejet.

-predlog3. točka: Seznanitev z obvestilom Posebne občinske volilne komisije o izidu volitev
za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti
Predsedujoči je prisotne seznanil, da bodo za člana občinskega sveta, predstavnika romske
skupnosti, potekale naknadne volitve. V nadaljevanju je prebral obvestilo, ki ga je pripravila
Posebna občinska volilna komisija, ki sledi:
Št. 041-4/2018-15
Datum: 25.10.2018
Obvestilo
Posebna občinska volilna komisija Občne Šentjernej obvešča občane, da za volitve člana
Občinskega sveta Občine Šentjernej, predstavnika romske skupnosti, ni bilo vložene nobene
popolne kandidature, zato se glasovanje na rednih lokalnih volitvah dne 18.11.2018 za člane
Občinskega sveta Občine Šentjernej,predstavnika romske skupnosti, ne bo izvedlo.
Posebna občinska volilna komisija Občine Šentjernej bo v skladu z 92. členom Zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in
68/17) v zakonskem določenem roku razpisala naknadne volitve za člana Občinskega sveta
Občine Šentjernej, predstavnika romske skupnosti.
Predsednica POVK, Janja Umek, univ. dipl. prav.

4. točka: Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in
ugotovitev izvolitve župana
Z namenom potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana se je
na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi in 9. člena Poslovnika Občinskega sveta
imenovala tričlanska komisija, ki ima pristojnosti le na konstitutivni seji.
Predsedujoči je predlagal sklep, da se v mandatno komisijo imenujejo naslednji člani: Albert
Pavlič, Tomaž Junc in Alenka Brežnjak in še pred tem vprašal ali ima kateri izmed svetnikov
drugačen predlog, kot je navedeno v 10. členu Poslovnika občinskega sveta Občine
Šentjernej. Dodatnih predlog ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Šentjernej imenuje tričlansko komisijo v sestavi:
- Albert Pavlič, predsednik,
- Tomaž Junc, član,
- Alenka Brežnjak, članica.
2. Komisija na podlagi poročil občinske volilne komisije in posebne občinske volilne
komisije ter potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane
občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah in
predlaga potrditev mandatov občinskih svetnikov.

-predlog3. Komisija na podlagi poročil občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi pregleda,
kateri kandidat je bil izvoljen za župana Občine Šentjernej, predlaga občinskemu svetu
odločitve o morebitnih pritožbah in predlaga ugotovitev izvolitve župana.
Navzočih je bilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
Predlog sklepa 9000-8/2018-O-2 je bil sprejet.
Z namenom zasedanja imenovane mandatne komisije se je seja ob 18
nedoločen čas in se nadaljevala po pripravi njihovega poročila.

22

prekinila za

Ob 1840 se je seja nadaljevala. V nadaljevanju seje je bilo prav tako prisotnih 18 občinskih
svetnikov.
5. točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega
sveta
Predsednik mandatne komisije Albert Pavlič je predstavil poročilo glede izvolitve članov
občinskega sveta. V uvodu je čestital vsem novoizvoljenim občinskim svetnicam in
svetnikom in tudi županu. Povedal je, da so kot komisija pregledali vsa potrdila o izvolitvi
članov občinskega sveta ter vso ostalo dokumentacijo. Ugotovili so, da je poročilo o
izkazanju, torej na prvi seji Občinskega sveta Občine Šentjernej celovito in popolno, da so se
pa ustavili pri občinskem svetniku pri dokumentu, ki so ga bili dolžni v skladu z 10. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej obravnavati. Dejal je, da je s strani občinske
uprave prejel dva dokumenta, in sicer od Liste skupaj za prihodnost, Liste za Šentjernejsko
dolino in Liste SDS Šentjernej, in dokument štirih občinskih svetnikov Janeza Selaka,
Andreja Mikca, Alberta Pavliča in Jožeta Vrtačiča, ki so v skladu z Zakonom o lokalni
samoupravi, Zakonom o lokalnih volitvah v zvezi z 10. in 11. členom Poslovnika Občinskega
sveta Občine Šentjernej, vložili pritožbo na kandidaturo novoizvoljenega člana Občinskega
sveta Občine Šentjernej Franca Hudoklina, Gorenja vas 20, Šentjernej. Predsednik mandatne
komisije je povedal, da na osnovi 11. člena poslovnika ugotavlja, da so vsi mandati nesporni
in se lahko o njih glasuje in predlagal, da se o spornem mandatu Franca Hudoklina glasuje
individualno kot določa 11. člen Poslovnika Občine Šentjernej.
Prvi sklep:
Na podlagi poročila Občinske volilne komisije in pregleda potrdil o izvolitvi Občinski svet
Občine Šentjernej potrdi mandat naslednjim članom Občinskega sveta, izvoljenim na
lokalnih volitvah 18.10.2018:








JOŽE VRTAČIČ, Gorenja Gomila 14, Šentjernej
MAŠA MOČIVNIK, Staro Sejmišče 10, Šentjernej
VIKTOR LUZAR, Cerov Log 16, Šentjernej
ALBERT PAVLIČ, Staro Sejmišče 5, Šentjernej
VESNA BREGAR, Turopolje 15, Šentjernej
RADKO LUZAR, Dolenja Stara vas 10A, Šentjernej
JOŽICA POTOČAR, Cesta oktobrskih žrtev 54B, Šentjernej
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JANEZ SELAK, Novomeška cesta 12A, Šentjernej
DARIJA KOVAČIČ, Vrh pri Šentjerneju 10, Šentjernej
JOŽE SIMONČIČ, Cerov Log 17, Šentjernej
MARJETKA RANGUS, Gorenje Vrhpolje 92, Šentjernej
TOMAŽ JUNC, Polhovica 4C, Šentjernej
ANDREJ MIKEC, Cesta oktobrskih žrtev 61, Šentjernej
MOJCA LAMPE KAJTNA, Trg gorjanskega bataljona 6, Šentjernej
ALENKA BREŽNJAK, Kotarjeva cesta 6C, Šentjernej
SEBASTJAN KRUH, Ledeča vas 13, Šentjernej

Navzočih je bilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI je glasovalo 6 članov.
VZDRŽAN 1 član.
Predlog sklepa 9000-8/2018-O-3 je bil sprejet.

Drugi sklep:
Na podlagi poročila Občinske volilne komisije in pregleda potrdil o izvolitvi Občinski svet
Občine Šentjernej potrdi mandat članu Občinskega sveta, izvoljenemu na lokalnih volitvah
18.10.2018:
FRANC HUDOKLIN, Gorenja stara vas 20, 8310 Šentjernej
Navzočih je bilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 6 članov.
PROTI je glasovalo 7 članov.
VZDRŽAN 1 član.
Predlog sklepa ni bil sprejet
6. točka: Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
Predsednik mandatne komisije Albert Pavlič je predstavil poročilo glede izvolitve župana in
povedal, da je komisija ugotovila, da izvolitev župana ni sporna ter predlaga Občinskemu
svetu Občine Šentjernej v sprejem naslednji sklep:
Na podlagi poročila Občinske volilne komisije in pregleda potrdila o izvolitvi Občinski svet
Občine Šentjernej ugotovi, da je bil na lokalnih volitvah 2.12.2018 za župana Občine
Šentjernej izvoljen:
RADKO LUZAR, Dolenja Stara vas 10a, Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
Predlog sklepa 9000-8/2018-O-4 je bil sprejet.

-predlogPredsedujoči Viktor Luzar je povedal, da je Občinski svet Občine Šentjernej tako ugotovil, da
je bil Radko Luzar izvoljen za župana Občine Šentjernej in ga vprašal ali sprejme funkcijo
župana. Radko Luzar je odgovoril, da sprejme funkcijo župana Občine Šentjernej.
Nato je predsedujoči povedal, da 37. a člen in 37. b člen Zakona o lokalni samoupravi
določata, da sta funkciji župana in občinskega svetnika nezdružljivi. Na podlagi izjave
gospoda Radka Luzarja, da sprejema funkcijo župana, so izpolnjeni zakonski pogoji za
prenehanje njegovega mandata občinskega svetnika. Zato je občinskemu svetu Občine
Šentjernej predlagal, da brez razprave sprejeme naslednji ugotovitveni sklep:
1. Občinski svet Občine Šentjernej ugotavlja, da je bil Radko Luzar, stanujoč Dolenja
Stara vas 10a, Šentjernej, na volitvah članov občinskega sveta 18. novembra 2018
izvoljen za člana Občinskega sveta Občine Šentjernej in da je bil njegov mandat
občinskega svetnika potrjen.
2. Občinski svet Občine Šentjernej ugotavlja, da je bil Radko Luzar, stanujoč Dolenja
Stara vas 10a, Šentjernej, na volitvah župana 2. decembra 2018 izvoljen za župana
Občine Šentjernej in da je občinski svet ugotovil njegovo izvolitev.
3. Občinski svet Občine Šentjernej ugotavlja, da je Radko Luzar podal izjavo, da
sprejema mandat župana, in da mu zaradi nezdružljivosti funkcij člana občinske
sveta in župana mandat občinskega sveta preneha na podlagi zakona.
4. Pisni odpravek sklepa se pošlje Radku Luzarju. Zoper njega ima član občinskega
sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa pravico vložiti
tožbo na upravno sodišče.
5. Pisni odpravek sklepa se pošlje Občinski volilni komisiji Občine Šentjernej, ki izvede
nadaljnji postopek za imenovanje nadomestnega člana občinskega sveta v skladu z
Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o lokalnih volitvah.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
Predlog sklepa 9000-8/2018-O-5 je bil sprejet.
7. Točka: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predsedujoči je navedel, da se komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
(KMVVI) ustanovi kot stalno delovno telo občinskega sveta na podlagi 30. člena Zakona o
lokalni samoupravi, 27. člena Statuta Občine Šentjernej in 14. ter 68. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Šentjernej. Občinski svet imenuje petčlansko KMVVI izmed članov
občinskega sveta. KMVVI na svoji prvi seji izmed svojih članov izvoli predsednika in
njegovega namestnika. Povedal je, da so se na pripravljalnem sestanku prisotni strinjali, da se
komisija imenuje z javnim glasovanjem.
Predsedujoči je povedal, da bomo zaradi lažje izvedbe glasovanja razdelili tabelo s
predlaganimi vsemi svetniki in predlagal, da se izvede poimensko glasovanje z glasovanjem
vsakega člana občinskega sveta po abecednem vrstnem redu. Glasovanje je potekalo javno.

-predlogProsil je vse svetnike, da pri glasovanju vsak svetnik na glas prebere največ pet kandidatov z
imenom in priimkom ter številko kandidata.
Svetnika Jože Simončič in Janez Selak ter svetnica Jožica Potočar so povedali, da ne želijo, da
so na kandidatnem seznamu. Sledilo je javno glasovanje. Po preštetju glasov je predsedujoči
navedel pet kandidatov, ki so prejeli največ glasov:
- Jože Vrtačič 12 glasov
- Marjetka Rangus 12 glasov
- Andrej Mikec 10 glasov
- Darja Kovačič 9 glasov
- Vesna Bregar 8 glasov.
Predsedujoči je občinskemu svetu v sprejem predlagal naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja v sestavi:
- Jože Vrtačič
- Marjetka Rangus
- Andrej Mikec
- Darja Kovačič
- Vesna Bregar.
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja naloge, kot jih
določa 2. točka 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, 2/2018).
3. Mandat članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, traja do
izteka mandata župana Občine Šentjernej in Občinskega sveta Občine Šentjernej.
4. Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
Predlog sklepa 9000-8/2018-O-6 je bil sprejet.
8. točka: Nagovor novoizvoljenega župana
Predsedujoči Viktor Luzar je v imenu vseh svetnikov in svetnic zaprisegel:
Občinski svetniki in svetnice Občine Šentjernej bomo svojo dolžnost opravljali skladno s
pravnim redom Republike Slovenije, ravnali vestno in odgovorno v korist in za blaginjo
občank in občanov Občine Šentjernej.
Predsedujoči Viktor Luzar je novoizvoljenega župana povabil, da zapriseže kot župan:
Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Pri
izvrševanju svoje funkcije bom ravnal vestno in odgovorno v korist in za blaginjo občank in
občanov občine Šentjernej.
Po slovesni prisegi je župan Radko Luzar imel pozdravni nagovor.
Županu Radku Luzarju se je predsedujoči zahvalil in mu v imenu vseh občinskih svetnikov
zaželel, da bi odgovorno in odločno vodil Občino Šentjernej, v zadovoljstvo prav vsakega
občana. Predsedujoči je prav tako čestital vsem svetnicam in svetnikom in jim zaželel uspešno
sodelovanje v dobro nadaljnjega razvoja občine.

-predlogSeja je bila zaključena ob 1920
Šentjernejski oktet je s pesmijo zaključil ustanovno sejo.

Številka:
Datum:
Zapisala:
Anita Petrič
Predsedujoči
Viktor Luzar

