OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ
ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 23.3.2016, 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 13 občinskih svetnikov: Marjetka Rangus,
Sabina Jordan, Vesna Bregar, Mojca Lampe Kajtna, Renata Turk, Andrej Mikec, Janez Selak,
Franc Šinkovec, Jože Simončič, Peter Cvelbar, Karmen Pavlič, Luka Luzar in Viktorija
Rangus.
Svetnik Igor Kalin je na sejo prišel ob 17.10, svetnik Albert Pavlič ob 17.20 in svetnica Vida
Judež ob 18.20.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- poročevalci,
- člani nadzornega odbora
- predstavniki medijev.

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 10. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 10. redne seje je bil sprejet.
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Pregled in potrditev dnevnega reda 11. redne seje
Župan je obvestil svetnike, da so predlog dnevnega reda prejeli skupaj z vabilom na sejo in
odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.

Dnevni red 11. redne seje:
1. Predstavitev Letnega poročila za leto 2015 ter Program dela in finančni načrt
Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2016,
2. Predstavitev Letnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016,
3. Letni program športa v občini Šentjernej za leto 2016,
4. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra,
5. Seznanitev s Poročilom o delu skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke toplice in Kostanjevica na Krki za
leto 2015,
6. Obravnava Programa dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej,
Škocjan, Šmarješke toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2016,
7. Obravnava Letnega plana poslovanja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej za leto 2016,
8. Vprašanja in predlogi.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi predlagani dnevni red 11. redne seje Občinskega
sveta Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Dnevni red 11. redne seje je bil sprejet.

1. Predstavitev Letnega poročila za leto 2015 ter Program dela in finančni načrt
Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala pomočnica
direktorice Zdravstvenega doma Novo mesto Katarina Drenik.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Andrej Mikec, Karmen Pavlič, Viktorija
Rangus in Albert Pavlič.
Ker del gradiva (Program dela in finančni načrt ZD NM 2016) ni bilo objavljenega na spletni
strani so svetniki predlagali, da se skliče korespondenčna seja. Župan je predlagal sklic seje za
torek, 29.3.2016.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letno poročilo Zdravstvenega doma Novo
mesto za leto 2015.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-144/2015 je bil sprejet.

2. Predstavitev Letnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal direktor
Komunale Novo mesto d.o.o. Gregor Klemenčič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Andrej Mikec, Franc Šinkovec, Marjetka
Rangus, Jože Simončič in Albert Pavlič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za
leto 2016
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-145/2015 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič:
Občinski svet občine Šentjernej daje pobudo, da se vse dejavnosti CeROD-a prenesejo
na Komunalo Novo mesto d.o.o.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-151/2015 je bil sprejet.
3. Letni program športa v občini Šentjernej za leto 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Will iz
občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta svetnika: Albert Pavlič in Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letni Program športa v občini Šentjernej za
leto 2016.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-146/2015 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič:
Občinski svet občine Šentjernej predlaga, da se na osnovi Letnega programa športa v
občini Šentjernej za leto 2016 do naslednje seje občinskega sveta pripravi nov osnutek
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-152/2015 je bil sprejet.

4. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Janez Hrovat iz
občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta svetnika: Jože Simončič in Peter Cvelbar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra (k.o. Ostrog)
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-147/2015 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra (k.o.
Orehovica)
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasoval 1 član.
PROTI je glasovalo 12 članov.
Sklep ni bil sprejet.
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5. Seznanitev s Poročilom o delu skupne občinske uprave – Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke toplice in
Kostanjevica na Krki za leto 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala vodja
medobčinskega inšpektorata in redarstva Nataša Rajak. Razpravljali so svetniki: Luka Luzar,
Janez Selak, Peter Cvelbar, Albert Pavlič, Franc Šinkovec, Jože Simončič in Andrej Mikec.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za leto
2015.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-148/2015 je bil sprejet.
6. Obravnava Programa dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin
Šentjernej, Škocjan, Šmarješke toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala vodja
medobčinskega inšpektorata in redarstva Nataša Rajak. Razpravljal je svetnik Albert Pavlič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Program dela Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za leto
2016.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-149/2015 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič:
Občinski svet občine Šentjernej sprejme, da se pozove okoljskega inšpektorja v kateri
fazi so postopki v zvezi z odloženimi odpadki, ki jih je inšpektorat odstopil v reševanje
okoljski inšpekciji (Roje – Drama, V kamnolomu Cerov Log, Maharovec pri Romih, na
COŽ, na Dragi pri mostu na Gomili).
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-153/2015 je bil sprejet.
Po premoru se je ob 21.49 nadaljevala 11. redna seja s 16 prisotnimi svetniki.
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7. Obravnava Letnega plana poslovanja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej za leto 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala direktorica JP
EDŠ, d.o.o. Šentjernej Majda Kavšek.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Albert Pavlič, Viktorija Rangus, Janez
Selak, Andrej Mikec, Peter Cvelbar in Renata Turk.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letni plan poslovanja JP EDŠ d.o.o.,
Šentjernej za leto 2016.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA sta glasovala 2 člana.
PROTI je glasovalo 11 članov.
Sklep ni bil sprejet.
8. Vprašanja in predlogi
Svetnica Marjetka Rangus je zastavila vprašanje kaj se dogaja z občinskimi prostori glede na
to, da se pogodba izteče junija.
Župan je svetnici odgovoril na sami seji. Povedal je, da je Probanka šla na slabo banko z
terjatvami glede posojila. Tako, da občina plačuje drugi banki mesečni obrok pod enakimi
pogoji. Kar se tiče najemnine: plačali smo že pol mio evrov za to stavbo. Ocenjena vrednost
po cenitvi znaša 550.000 evrov, tako, da je bil s tako sprejeto pogodbo proračun občine
oškodovan, ker je šlo za komercialni najem. Najeli smo odvetniško službo, ki bo preverila
celoten postopek. Dejal je še, da bomo dali plombo v zemljiško knjigo na nepremičnino,
zaradi prednostne pravice odkupa. S preselitvijo pa bi vse pravice izgubili, je še dodal.
Svetnik Luka Luzar je dal pobudo glede ureditve ogroženih območij (ureditev potokov) v
Šmarju. Glede na interes vaščanov je predlagal, da se pred začetkom del naredi predstavitev
in informiranje vaščanov.
Župan je povedal, da je to pobudo že nekaj občanov dalo in so z njimi že potekali pogovori.
Nadaljeval je direktor občinske uprave Samo Hudoklin, ki je povedal, da je rekonstrukcija
ceste Šmarje – Pleterje v fazi projektiranja, in da bodo imeli občani možnost sodelovanja.
Svetnik Andrej Mikec je postavil svetniško vprašanje glede realizacije sklepov in 4. ter 5.
dokončnega poročila nadzornega odbora. Želi, da odgovor prejme čimprej. Prav tako je
zaprosil, da se vsem svetnikom da na vpogled ponudba za sodelovanje pri pripravi in izvedbi
javnega natečaja (most v Mršeči vasi). Prav tako je zaprosil, da bi se na sestanku skupaj z
vsemi svetniki pogovorili o različnih možnostih, da vidimo, kaj nam ponujajo.
Župan je povedal, da je bil v Ljubljani na Ministrstvu za obrambo glede mosta. Povedal, da je
vojska pripravljena postaviti most, vendar je potrebno najprej narediti sestanek z Zavodom za
varstvo kulturne dediščine.
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Svetnika Janeza Selaka je zanimalo o aktivnostih selitve Muzeja na prostem, glede na to, da
se pripravlja novi OPN.
Župan je odgovoril, da bi bilo potrebno odkupit približno 3 hektarje zemljišča – odlagališča,
kjer bi lahko bil tudi muzej preseljen.
Svetnik Jože Simončič je omenil poškodovana vrata pri pokopališču v Orehovici. Prav tako je
poudaril, da še vedno vztraja na ločenih poročilih obeh podžupanov in sklep župana, katera
pooblastila so bila nanju prenešena.
Svetnica Viktorija Rangus je predlagala, da bi se za vse svetnike izvedlo izobraževanje na
temo Pristojnosti, organizacija dela in izvajanje odločitev občinskega sveta, KMVVI in
statutarno pravno komisije, ki se ga je tudi sama udeležila.
Svetnik Peter Cvelbar je vprašal kako občina komunicira z nadzornim svetom JP EDŠ, d.o.o.
Šentjernej.
Svetnik Albert Pavlič je predlagal, da se na dnevni red seje čimprej vključi problematika
CeROD-a, odlagališča pepela, izgradnja mostu v Mršeči vasi ter JP EDŠ d.o.o., Šentjernej.
Prav tako je vprašal glede priključka Staro sejmišče, pločnikov in razsvetljave severnega dela.
Župan je ob 23.20 uri zaključil 11. redno sejo.
Številka: 9000-2/2016
Datum: 25.3.2016

Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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