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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 26.4.2016, 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: Marjetka Rangus,
Darka Brajdič, Mojca Lampe Kajtna, Andrej Mikec, Albert Pavlič, Janez Selak, Franc
Šinkovec, Jože Simončič, Peter Cvelbar, Karmen Pavlič, Luka Luzar in Viktorija Rangus.
Svetnik Igor Kalin je na sejo prišel ob 18.18, svetnica Vida Judež ob 18.29 in svetnica Sabina
Jordan ter Jože Švalj ob 18.53.
Upravičeno odsotni: Vesna Bregar in Renata Turk.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- člani nadzornega odbora
- predstavniki medijev.
Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 11. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Razpravljali so: Albert Pavlič, Peter Cvelbar, Mojca Lampe Kajtna in Jože Simončič, ki so pri
tej razpravi predvsem podajali pobude in zastavljali vprašanja. Župan je predlagal, da se
obravnavano podaja pri zadnji točki.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 11. redne seje je bil sprejet.
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Svetnik Jože Simončič je podal pobudo, da se zadnja točka dnevnega reda (vprašanja in
pobude) prestavi na prvo točko.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Jože Simončič:
Občinski svet Občine Šentjernej predlaga, da se zadnja točka Vprašanja in predlogi
prestavi na prvo točko dnevnega reda.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 5 članov.
PROTI je glasovalo 5 članov.
Sklep ni bil sprejet.
V nadaljevanju je svetnica Viktorija Rangus predlagala, da se občinski svetniki z 7. točko:
Zaključni račun Občine Šentjernej za leto 2015, le seznanijo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagala svetnica Viktorija Rangus:
Občinski svet Občine Šentjernej predlaga, da se točka Zaključni račun Občine
Šentjernej za leto 2015 ne umakne, in da se občinski svetniki s točko zgolj seznanijo.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI je glasovalo 5 članov.
Sklep št. 032-157/2016 je bil sprejet.
Pregled in potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 5. korespondenčne seje občinskega sveta in odprl
razpravo.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 5. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 5. korespondenčne seje je bil sprejet.
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Pregled in potrditev dnevnega reda
Župan je obvestil svetnike, da so predlog dnevnega reda prejeli skupaj z vabilom na sejo in
odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.

Dnevni red 12. redne seje:
1. Predstavitev letnega poročila Komunale Novo mesto, d.o.o. za leto 2015
2. Predstavitev Letnega poročila za leto 2015 ter Program dela in finančni načrt
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2016
3. Dopolnitev Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2016
4. 4. in 5. Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Šentjernej o opravljenem
nadzoru
5. 6. Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Šentjernej o opravljenem nadzoru
6. Predlog 1. Rebalansa proračuna Občine Šentjernej za leto 2016
7. Zaključni račun Občine Šentjernej za leto 2015
8. Imenovanje člana sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Novo mesto
9. Obravnava predloga o ustanovitvi organizacijskega odbora za organizacijo
občinskega praznika Jernejevo
10. Vprašanja in predlogi.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi predlagani dnevni red 12. redne seje Občinskega
sveta Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI so bili 3 člani.
Dnevni red 12. redne seje je bil sprejet.

1. Predstavitev Letnega poročila Komunale Novo mesto, d.o.o. za leto 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darinka
Readling, vodja sektorja Ekonomike.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta svetnika: Andrej Mikec in Igor Kalin.
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za
leto 2015.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-154/2015 je bil sprejet.
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2. Predstavitev Letnega poročila za leto 2015 ter Program dela in finančni načrt
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Borut Novak,
direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta svetnika: Viktorija Rangus in Albert Pavlič.
Župan je dal na glasovanje predlog prvega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z Letnim poročilo Knjižnice Mirana Jarca
Novo mesto d.o.o. za leto 2015.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI je bil 1 član.
Sklep št. 032-155/2015 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog prvega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s programom dela in finančnim načrtom
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto d.o.o. za leto 2015.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI je bil 1 član.
Sklep št. 032-156/2015 je bil sprejet.
3. Dopolnitev Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto
2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala predsednica
Nadzornega odbora Občine Šentjernej Damjana Stopar.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Peter Cvelbar, Andrej Mikec, Jože
Simončič in Albert Pavlič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme se seznani z dopolnitvijo Letnega programa
dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2016.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI je bil 1 član.
Sklep št. 032-156/2015 je bil sprejet.
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4. 4. in 5. Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Šentjernej o opravljenem
nadzoru
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala predsednica
Nadzornega odbora Občine Šentjernej Damjana Stopar.
Župan je pri 4. točki povedal, da se seja zaradi izpostavitve določenih imen zapre za javnost.
Svetnik Albert Pavlič je predlagal, da na seji ostanejo le župan, direktor občinske uprave,
občinski svetniki in člani nadzornega odbora.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se 12. redna seja pri 4. točki zapre za
javnost. Na seji lahko ostanejo le župan, direktor občinske uprave, občinski svetniki in
člani nadzornega odbora.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI je bil 1 član.
Sklep št. 032-159/2015 je bil sprejet.
Zaposleni in predstavniki medijev so sejno sobo zapustili ob 20.12. Snemanje seje se je
prekinilo. Predstavniki medijev in zaposleni so se na sejo vrnili ob 21.40.
Župan je v nadaljevanju 12. redne seje dal na glasovanje predloge sklepov, ki so jih predlagali
svetniki:
Občinski svet Občine Šentjernej daje zaupnico Nadzornemu odboru Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.

Občinski svet Občine Šentjernej županu in direktorju občinske uprave nalaga, da se
takoj prične izvajati priporočila NO OŠ in se do naslednje seje pripravi poročilo s
časovnico izvajanja.
Navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
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Občinski svet Občine Šentjernej županu in direktorju občinske uprave nalaga, da ob
morebitni ugotovitvi nepravilnosti, se zahteva ustrezno ukrepanje in poročanje na
naslednji seji.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.

Občinski svet Občine Šentjernej predlaga županu, da na predlog direktorja občinske
uprave prične z novo sistemizacijo delovnih mest v Občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je župan predlagal naslednja sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z 4. Dokončnim poročilom Nadzornega
odbora Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-160/2015 je bil sprejet.

Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z 5. Dokončnim poročilom Nadzornega
odbora Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-161/2015 je bil sprejet.

5. 6. Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Šentjernej o opravljenem
nadzoru
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal neodvisni
zunanji strokovnjak, odvetnik Franci Matoz iz Odvetniške družbe Matoz o.p., d.o.o.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Jože Simončič, Peter Cvelbar, Janez Selak,
Andrej Mikec in Luka Luzar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s 6. Dokončnim poročilom Nadzornega
odbora Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-162/2015 je bil sprejet.
V nadaljevanju je svetnik Jože Simončič predlagal dva sklepa. In sicer, da svetniki zadolžijo
župana in OU, da nemudoma pričnejo izvajati aktivnosti za sklenitev najemne pogodbe s
koncesionarjem za najem kanalizacijskih kanalov v skladu z veljavno koncesijsko pogodbo.
Vsebina drugega predlaganega sklepa je bila sledeča: Nadzorni odbor Občine Šentjernej naj
prouči in ovrednoti morebitno oškodovanje občinskega proračuna iz naslova nesklenjene
najemne pogodbe s koncesionarjem za najem kanalizacijskega sistema za obdobje od
dokončanja investicije do 30.4.2016.
Svetnik Andrej Mikec je predlagal 5 minutni premor.
Po premoru je župan Radko Luzar povedal, da predlagana sklepa ne bo dal na glasovanje.
6. Predlog 1. Rebalansa proračuna Občine Šentjernej za leto 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Andreja
Topolovšek iz občinske uprave.
Svetnika Igor Kalin in Karmen Pavlič sta sejno sobo zapustila ob 23.32, ob 23.38 so sejno sobo
zapustili še člani svetniške skupine SLS. Župan je ponovno preveril prisotnost. Prisotnih je
bilo 9 občinskih svetnikov. Zaradi nesklepčnosti se je seja ob 23.40 prekinila.

Datum zapisa: 28.4.2016
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Nadaljevanje 12. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 18.5.2016, ob 18. uri,
Sejo je vodil župan Radko Luzar.
Ob pričetku seje ob 18. 15 je bilo na seji prisotnih 12 občinskih svetnikov: Marjetka Rangus,
Vesna Bregar, Mojca Lampe Kajtna, Renata Turk, Albert Pavlič, Janez Selak, Franc
Šinkovec, Peter Cvelbar, Karmen Pavlič, Luka Luzar, Vida Judež, in Viktorija Rangus.
Svetnik Jože Simončič je na sejo prišel ob 18.50.
Upravičeno odsotni: Sabina Jordan, Darka Brajdič, Andrej Mikec.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- člani nadzornega odbora
- predstavniki medijev.
12. redna seja se je nadaljevala z 6. točko dnevnega reda.
6. Predlog 1. Rebalansa proračuna Občine Šentjernej za leto 2016
Župan Radko Luzar je povedal, da smo 26. aprila 2016 končali pri 6. točki dnevnega reda,
kjer smo slišali obrazložitev predloga prvega rebalansa, zato je odprl razpravo. Razpravljal ni
nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog prvega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme odlok o 1. rebalansu proračuna Občine
Šentjernej za leto 2016.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-163/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog drugega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme letni načrt razpolaganja in pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2016.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-163/2016-1 je bil sprejet.
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7. Zaključni račun Občine Šentjernej za leto 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 12. redne seje. Obrazložitev sta podali
Suzana Kovačič Mihorič in Andreja Topolovšek iz občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali sta svetnici: Viktorija Rangus in Marjetka Rangus.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z Zaključnim računom proračuna Občine
Šentjernej za leto 2015.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-170/2016 je bil sprejet.

8. Imenovanje člana sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Novo mesto
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 12. redne seje. Obrazložitev je podal
namestnik predsednika KMVVI Luka Luzar.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Peter Cvelbar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej predlaga v svet Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Novo mesto, Jožeta Jamnika.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-164/2016 je bil sprejet.

9. Obravnava predloga o ustanovitvi organizacijskega odbora za organizacijo
občinskega praznika Jernejevo
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 12. redne seje. Obrazložitev je podala
svetnica Vida Judež.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Luka Luzar, Albert Pavlič in Peter Cvelbar.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje predlog Organizacijskega odbora za
organizacijo občinskega praznika Jernejevo v naslednji sestavi, ki jo sestavljajo
naslednji člani:predsednica Turističnega društva Šentjernej (Manca Kušljan),
predsednik Turističnega društva Zvon Gradišče (Jože Fabjan), predsednica
Turističnega društva Vrhpolje (Betka Luštek), predsednik Gasilske zveze Šentjernej
(Aleš Medle), predsednik Komisije za družbene dejavnosti (Simon Kajtna), podžupan
Janez Selak, podžupan Albert Pavlič, župnik Anton Trpin, predstavnik za šport Luka
Luzar.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-165/2016 je bil sprejet.
10. Vprašanja in predlogi.
Svetnik Peter Cvelbar je podal predlog glede priprave dokumentacije za seje, da se wordovi
dokumenti zgolj pretvorijo v pdf dokumente za hitrejše iskanje besed v tekstu.
Svetnik Albert Pavlič je povedal, da so prejeli pojasnilo glede odlaganja gradbenih odpadkov
v kamnolomu Cerov Log. Dali smo pogoj, da se zadeva sanira. Zanimalo ga je kdaj bo občina
to stvar formalno pravno izpeljala.
Župan je povedal, da smo na pobudo svetnika Jožeta Simončiča takoj obvestili CGP, ki so se
takoj odzvali. Povedal je, da so skupaj odšli na odlagališče, kjer so jim razložili, da je ena
firma na kamionu pripeljala skrite odpadke. Stvar se je sanirana in kršitelj je bil evidentiran
ter opozorjen. Za dokončno odločitev bo potrebno počakati na inšpekcijo, ki je zadevo
prevzela v reševanje. Naša odločitev je bila, da se javno dobro razveljavi, proda se pa ne, in
da smo kot občina še vedno stranka v postopku, je odgovoril župan. Svetnik Franc Šinkovec
je predlagal pomoč, ker situacijo dobro pozna kot bivši zaposlen.
Glede na to, da PGD Gorenje Vrhpolje praznuje 110-letnic je svetnik Albert Pavlič predlagal,
da se zadolži župana, direktorja občinske uprave ter občinsko upravo, da stopita v kontakt z
vodstvom društva, da prostovoljnemu društvu maksimalno pomagamo, da lahko izvedejo
svojo obletnico.
Svetnica Marjetka Rangus je podala pobudo, da se s strani občine pridobi informacije kaj je
tisto kar je res potrebno, na kakšen način in po kakšnem vrstnem redu se določene stvari
prijavljajo. Prav tako je predlagala, da se določene stvari lahko tudi zagotavljajo po
medsebojnih dogovorih, z razlogom, da se vsako posamezno društvo ne ukvarja z istimi
problemi.
Svetnica Viktorija Rangus je prenesla vprašanje občanov z Vrha pri Šentjerneju in vprašala
kako poteka odkup zemljišč po zaključenih investicijah na Vrhu pri Šentjerneju. Svetnik
Albert Pavlič je vprašal kdo določa vrstni red realizacije nepremičninskih pravnih poslov.
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Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je povedal, da se zadeve odvijajo, in da je k
postopkom pristopil pravnik Rajko Grimšič. Nekaj zadev je bilo že realiziranih. Glede
vrstnega reda je bilo odgovorjeno, da postopki potekajo glede na to, kdaj se iztečejo končni
roki za posamezne primere.
Svetnik Albert Pavlič je vprašal kaj je s 6. Poročilom Nadzornega odbora Občine Šentjernej,
oz. z realizacijo sprejetega sklepa.
Direktor je povedal, da je bila vsa dokumentacija skupaj s spremnim dopisom predana
Specializiranemu državnemu tožilstvu.
Svetnik Albert Pavlič je povedal, da želi, da se vsem svetnikom izroči predloženo gradivo, ki
je bilo posredovano pristojnemu državnemu tožilstvu.
Svetnik Jože Simončič je omenil obravnavo čiščenja in odvajanja odpadnih voda, in da še
vedno čaka odgovor glede priprave poročil podžupanov.
Rajko Grimšič je odgovoril, da bo glede priprave poročil podal vsem svetnikom odgovor v
pisni obliki.
Svetnik Albert Pavlič je predlagal občinskemu svetu, da občinski svetniki, ki dobivajo
sejnino, vsak mesec poročajo županu o svojem delu med sejama.
Župan je ob 20.00 zaključil nadaljevanje 12. redne seje.

Številka: 9000-5/2016
Datum: 20.5.2016

Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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