predlog

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 22.6.2016, 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 13 občinskih svetnikov: Marjetka Rangus,
Sabina Jordan, Vesna Bregar, Mojca Lampe Kajtna, Renata Turk, Andrej Mikec, Albert
Pavlič, Janez Selak, Franc Šinkovec, Jože Simončič, Jože Švalj, Peter Cvelbar, in Viktorija
Rangus.
Svetnik Andrej Mikec se je na sejo pridružil ob 1814, svetnica Vida Judež ob 18.28, svetnika
Igor Kalin in Luka Luzar sta prišla ob 18.41.
Odsotna: Darka Brajdič
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- člani nadzornega odbora
- predstavniki medijev.
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 12. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Razpravljala sta svetnika Albert Pavlič in Jože Simončič. Slednji je podal pripombo glede
nezapisane vsebine o odlaganju odpadkov v peskokopu. Želi, da se zapis dopolni. Svetnik
Albert Pavlič je želel, da se v predlogu zapisnika 12. redne seje sklepi na strani 5 oštevilčijo.
Prav tako je predlagal, da se v sprejetem sklepu, kjer je občinski svet dal zaupnico
nadzornemu odboru, zamenja beseda zaupnico z zapisom, da občinski svet potrjuje delo NO.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej - s podanimi dopolnitvami.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 12. redne seje je bil sprejet.
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V nadaljevanju je pravnik Rajko Grimšič pozval svetnike, da lahko sodelujejo s predlogi in
pobudami pri pripravi sprememb poslovnika in statuta občine.
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 13. redne seje:
1. Obravnava elaboratov o oblikovanju cen storitev OGJS varstva okolja
2. Obravnava Letnega plana poslovanja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2016
3. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto
2016
4. Obravnava osnutkov Pravilnikov o sofinanciranju:
a.) športnih programov v občini Šentjernej
b.) kulturnih programov v občini Šentjernej
c.) turističnih programov v občini Šentjernej
d) socialnovarstvenih in ostalih programov v občini Šentjernej
5. Predlog sklepa o določitvi stroškov začasnega izpisa otrok iz vrtca
6. Seznanitev z vsebino in rezultati ankete o izgradnji mostu v Mršeči vasi ter odločitev o
izvedbi izgradnje
7. Predlogi za podelitev nagrad in priznanj Občine Šentjernej v letu 2016
8. Vprašanja in predlogi.
Župan Radko Luzar je predlagal, da se 2. točka Obravnava poslovnega plana JP EDŠ, d.o.o.
umakne z dnevnega reda 13. redne seje.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej predlaga, da se 2. točka z naslovom Obravnava Letnega
plana poslovanja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2016 umakne z dnevnega reda 13.
redne seje.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-185/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič:
Občinski svet Občine Šentjernej predlaga, da se zadnja točka Vprašanja in predlogi
prestavi na prvo točko dnevnega reda.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI so glasovali 3 člani.
Sklep št. 032-186/2016 je bil sprejet.
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Župan je v nadaljevanju povedal, da bo poročevalka prve točke Darinka Redling zaradi
službene zadržanosti prišla nekoliko kasneje. Predlagal je naslednji sklep:
Občinski svet Občine Šentjernej predlaga, da se 1. točka dnevnega reda z naslovom
Obravnava elaboratov o oblikovanju cen storitev OGJS varstva okolja, prestavi do
prihoda poročevalke.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi predlagani dnevni red 13. redne seje Občinskega
sveta Občine Šentjernej z vsemi spremembami.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Dnevni red 13. redne seje je bil sprejet.
1. Vprašanja in predlogi
Župan je v uvodu informiral svetnike o določenih aktivnostih projektov, in sicer o poteku
projekta izgradnje otroškega vrtca I. in II. faze, o projektu most Mršeča vas, križišču in
pločniku na Kotarjevi cesti, o plinifikaciji v občini, širokopasovnemu omrežju, izgradnji
mostu na Dobravici, rekonstrukciji ceste in odvodnjavanju na cesti Šmarje / Pleterje, mrliški
vežici Gradišče, industrijski coni Šentjernej – o projektu 100 novih delovnih mest, o projektu
priključevanja na kanalizacijsko omrežje, hidravličnih izboljšavah, javni razsvetljavi, odkupu
zemljišč in sanaciji odlagališča pepela, oživitvi sejemske in turistične dejavnosti, krožišču
Maharovec, izgradnji transformatorske postaje RTP Dobruška vas, programu izgradnje in
priključevanja na kanalizacijsko omrežje faza II, izgradnji in priključitvi romskega naselja
Trdinova cesta na kanalizacijsko omrežje, spremembi OPN-ja za celotno občino, ureditvi
problematike odlaganja in obdelave odpadkov v občini ter o obstoječi industrijski coni
Šentjernej – Sever. Župan je tudi povedal, da je do sedaj občina pridobila 4 resne investitorje,
ki bi želeli takoj investirati. Če bo vse potekalo po planu se predvideva pričetek gradnje konec
leta 2016 in dokončanje v letu 2017. Investitorji bodo zagotovili vsaj 50 delovnih mest, je še
povedal župan.
Prav tako je povedal, da je prejel vprašanje svetnice Marjetke Rangus glede obnove ceste v
njihovi vasi. Dejal je, da ceste, ki niso v naših razvojnih programih, nimajo prioritete in
navedel primer ureditve odseka v Sončniku in na Mihovem s pomočjo občanov, ki so
prispevali svoj delež. Predlagal je podoben način.
Svetnik Albert Pavlič je vprašal, kdo je izbrani izvajalec izgradnje mostu na Dobravici. Glede
oživitve sejemske dejavnosti je predlagal, da se imenuje komisija preko občinskega sveta.
Prav tako je vprašal, kateri štirje investitorji so tisti, ki so izrazili potencial investiranja v
industrijsko servisni coni Šentjernej – Sever.
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Župan je odgovoril, da je izbran izvajalec Gradnje iz Boštanja kot najugodnejši in naštel vse
štiri potencialne investitorje: podjetje Eltas d.o.o., avstrijsko podjetje Katronic, Arex d.o.o. ter
Dama papir d.o.o..
Svetnik Jože Simončič je vprašal, kdo določa prioritete pri projektih. Povedal je, da pogreša
dve zadevi, projekt odvajanja in čiščenja ter projekt gradnje mostu v Mršeči vasi. Vprašal je,
kdaj bomo projekte, ki so že narejeni, dokončali in predlagal, da se pred dokončanjem
projektov, ostali projekti ne vodijo. Ali smo sposobni našteti, katere projekte bomo zmožni
izpeljati do konca, je še vprašal.
Župan je odgovoril, da se projekt priključevanja na čistilno napravo vseskozi izvaja in bodo
do konca leta priključeni vsi po planu. II. faza je v reviziji, ker se je 1.1.2016 spremenila
zakonodaja. Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je dodal, da koncesionar dokončuje
novelacijo operativnega programa opremljanja, glede na spremembo uredbe. Župan je
povedal, da bodo svetniki tisti, ki bodo odločali o prioriteti projektov. Drugače pa so navedeni
projekti povsem realni, je še dejal župan.
Svetnik Albert Pavlič je rekel, da občinski svet odloča o vsem. Dejal je, da so predlogi župana
samo zgolj predlogi za razpravo, kajti pri vsakem projektu manjka koliko bo obremenil
občinski proračun. Predlagal je, da se na podlagi finančne zmožnosti določijo prioritete.
Svetnik Luka Luzar je dal pobudo, da se na podlagi želja občanov v Zameškem uredi igrišče
in želi, da občina pristopi in da namensko v uporabo želeno zemljišče. Župan je odgovoril, naj
občani pošljejo vlogo na občino.
Svetnik Andrej Mikec je dejal, da so svetniki premalo seznanjeni s projekti (koncesijskimi),
prav tako je dejal, da ga moti, da župan projektov ni ovrednotil. Vprašal je tudi, zakaj ni v
programih nič namenjenega za kmetijstvo. Vprašal je, ali je dovolj finančnih sredstev za vse
te projekte, in kdaj bomo odločali o njih na občinskem svetu.
Župan je povedal, da so vsi projekti realno ovrednoteni in stoji za njimi. Za kmetijstvo bodo
sredstva zagotovljena z rebalansom takoj po sprejetju dokumenta Strategija razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Šentjernej.
Svetnik Igor Kalin je povedal, da ga občani sprašujejo kaj bo z mostom v Mršeči vasi in kako
kaže s podaljšanjem pogodbe vojaškega nadomestnega mostu. Vprašal je tudi, kako je z
najemom občinskih prostorov, ali so bile izvedene kakšne aktivnosti ter kako je s
Šentjernejskim sejmom, kajti govori se, da je že dosežen dogovor z novim prevzemnikom.
Prav tako je izpostavil vprašanje že z prejšnje seje, kako je z odvozom smeti v naši občini,
Komunala je namreč obljubila odgovor. Prav tako je vprašal glede rumene signalizacije BUS
na relaciji Roje – Šentjernej. Zaprosil je za pisni odgovor glede avtorskih in podjemnih
pogodb in zanima ga kdo je sklenitelj le-teh. Dal je pobudo, da se na vsaki mizi napelje
napeljava in vtičnice za računalnik.
Direktor Samo Hudoklin je odgovoril glede najemnih prostorov. Povedal je, da so potekali
sestanki z DUTB, da je občina podala ponudbo za odkup v višini 167.000 €, na katero niso
pristali. Njihova ocena nepremičnine je bila 500.000 €. Odgovorili smo, da je njihova
ponudba za občino nespremenljiva. Navedeno jim je bilo tudi, da bo občina vložila tožbo na
ničnost pogodbe zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Dogovor je bil, da tokrat pošljejo oni
ponudbo. Direktor je povedal, da jih dnevno opominja glede ponudbe. S tožbo na ničnost
pogodbe bomo dosegli plombo na nepremičnini. Glede mostu je župan odgovoril, da se ve
kakšno je finančno stanje občine, da bi leseni most lahko izgradili v naslednjem letu,
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podaljšanje nadomestnega mostu pa traja samo še do 30.6.2016, potem ga ne bodo podaljšali.
Glede sejma je povedal, da navedene govorice niso resnične, da je občina pozvala
zainteresirano javnost za najem sejma, in da sta prišli dve ponudbi.
Svetnica Sabina Jordan je vprašala kako je z materialom, ki je ostal od porušenega lesenega
mostu. Dala je predlog, da se odproda vsaj železo. Prav tako je pohvalila hitro odzivnost
direktorja v povezavi z delom JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.
Župan je odgovoril, da smo za železo že dobili dva ponudnika in iščemo še enega. Za les je
dolžan poskrbeti sam izvajalec, saj gre za odpadek za katerega je zanj tudi odgovoren.
Svetnik Peter Cvelbar je vprašal, ali je bila res vložena tožba glede ničnosti pogodbe. Župan
je odgovoril, da se bo zadeva preverila.
Svetnik Albert Pavlič je dal pobudo, da se skupaj z Gasilsko zvezo Šentjernej prouči možnosti
za primernost umestitve novega gasilskega doma za GZ kot PGD Šentjernej; da se pričnejo
aktivnosti tako, da se s strani občinskega sveta imenuje tri članska komisija. Dal je še drugo
pobudo, da moramo čim prej odgovoriti Nogometnemu klubu Šentjernej, ali so bili le del
predvolilne kampanje, ali so del neke realizacije. Prav tako je dal pobudo, da vsi svetniki v
roku 14 dni dajo pobude prioritetnih projektov ter upoštevajo finančno zmožnost občine. Prav
tako je postavil vprašanje, zakaj ni bil seznanjen z dopisom Predlaganje kandidatov za
sodnike porotnike, ki je bil namenjen občinskim svetom. Želel je pojasnilo, zakaj ni bilo
gradivo posredovano v obravnavo. Glede prireditve ob 25. letnici osamosvojitve Slovenije,
dne 24.6.2016 je podal pripombo, da svetniki niso sodelovali v procesu odločanja glede
podelitve zahval posameznikom. Namreč spiski oseb so nepopolni in brez realne podlage,
zato je predlagal, da se občinski svet glede tega opredeli.
Župan je povedal, da je občina dolžna na leto narediti tri proslave (8.3, 25.6. ter slavnostno
sejo). Do sedaj ni bila praksa, da svetniki odločate o proslavah, je povedal župan in da je bila
njegova napaka, da svetniki niso bili obveščeni. Glede novega gasilskega doma je povedal, da
se strinja s predlogom, prav tako glede NK Šentjernej. Zveza je pripravljena financirati, le
prostora ni. Rajko Grimšič je glede porotnikov povedal sledeče: dopis je bil na občino
posredovan 15.3., vendar takrat na občini ni bilo pravnika. Povedal je, da je poklical
direktorico Okrožnega sodišča v Novem mestu, ki je dejala, da niso dobili dovolj predlogov s
strani večine občin, in da so višjemu sodišču predlagali posameznike, ki so že imeli izkušnje s
porotništvom.
Ob 2030 se je seja prekinila. 13. redna seja se je nadaljevala ob 2053.
V nadaljevanju je svetnica Viktorija Rangus vprašala zakaj ni bil realiziran sklep št. 032132/2015, ki je bil sprejet na 9. redni seji. Prav tako je dejala, da ni zadovoljna s pisnim
odgovorom glede avtorskih honorarjev.
Župan je odgovoril, da bo posredovan pisen odgovor.
Svetnik Luka Luzar je vprašal kako je s prostori bivše občine, kakšen je status tistih
prostorov. Župan je povedal, da so prostori od župnišča.

5

predlog
Svetnik Albert Pavlič je predlagal sklep, ki ga je župan dal na glasovanje:
Občinski svet občine Šentjernej po razpravi sprejme, da se v zvezi s proslavo ob dnevu
državnosti, ki bo potekala v petek, 24.6.2016, izvede podelitev pohval posameznikom,
izključno v imenu župana Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-172/2016 je bil sprejet.
Svetnik Albert Pavlič je predlagal naslednji sklep, ki ga je župan dal na glasovanje:
Občinski svet občine Šentjernej nalaga županu, da za vse prireditve organizirane v
imenu Občine Šentjernej imenuje posebno komisijo oziroma zadolži Komisijo za
nagrade in priznanja, ki bo Občinskemu svetu Občine Šentjernej predlagala program z
vsebino ter finančno konstrukcijo, ki ga bo občinski svet potrdil.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 5 članov.
PROTI so glasovali 4 člani.
Sklep št. 032-173/2016 je bil sprejet.
Svetnica Marjetka je pred samim glasovanjem podala obrazložitev glasu. Dejala je, da bo zanj
glasovala proti, saj meni, da ni primerno da občinski svet odloča o vsebinskem programu
prireditev.

2. Obravnava elaboratov o oblikovanju cen storitev OGJS varstva okolja
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darinka
Readling, vodja sektorja Ekonomike.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je odprl razpravo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o potrditvi elaborata in predračunske
lastne cene oskrbe s pitno vodo in odvoza komunal. odpadkov v občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-174/2016 je bil sprejet.
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3. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za
leto 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta svetnika Albert Pavlič in Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z Letnim programom dela Nadzornega
odbora Občine Šentjernej za leto 2016.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-175/2016 je bil sprejet.
Svetnik Albert Pavlič je vprašal zakaj je šele sedaj gradivo obravnavano in zakaj ni bilo na
prvi seja občinskega sveta, saj je bilo gradivo posredovano pravočasno.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da občinska uprava pisno pojasni, zakaj ni
posredovala Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2016
v seznanitev na prvo sejo občinskega sveta v letu 2016.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-176/2016 je bil sprejet.

4. Obravnava osnutkov Pravilnikov o sofinanciranju:
d.) športnih programov v občini Šentjernej
e.) kulturnih programov v občini Šentjernej
f.) turističnih programov v občini Šentjernej
d) socialnovarstvenih in ostalih programov v občini Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Will iz
občinske uprave.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala je svetnica Marjetka Rangus.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutke pravilnikov o sofinanciranju športnih
programov v občini Šentjernej, kulturnih programov v občini Šentjernej, turističnih
programov v občini Šentjernej ter socialnovarstvenih in ostalih programov v občini
Šentjernej.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-178/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutke pravilnikov o sofinanciranju športnih
programov v občini Šentjernej, kulturnih programov v občini Šentjernej, turističnih
programov v občini Šentjernej ter socialnovarstvenih in ostalih programov v občini
Šentjernej prekvalificira v predloge.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-179/2016 je bil sprejet.

5. Predlog sklepa o določitvi stroškov začasnega izpisa otrok iz vrtca
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Will iz
občinske uprave.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Peter Cvelbar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o določitvi stroškov začasnega izpisa iz
vrtca (poletni izpis), 30:70.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA so glasovali 4 člani.
PROTI je glasovalo 11 članov.
Sklep ni bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o določitvi stroškov začasnega izpisa iz
vrtca (poletni izpis), 50:50.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-177/2016 je bil sprejet.

6. Seznanitev z vsebino in rezultati ankete o izgradnji mostu v Mršeči vasi ter
odločitev o izvedbi izgradnje
Uvodno besedo z obrazložitvijo je imel župan Radko Luzar. Nato je odprl razpravo.
Razpravljali so svetniki: Viktorija Rangus, Andrej Mikec, Mojca Lampe Kajtna, Albert
Pavlič, Igor kalin, Luka Luzar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z vsebino in rezultati ankete o izgradnji
mostu v Mršeči vasi.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-180/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da pristopi k izvedbi izgradnje lesenega
mostu in se ga uvrsti v realizacijo v leto 2016
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA so glasovali 4 člani.
PROTI je glasovalo 9 članov.
Sklep ni bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da se pristopi k izvedbi izgradnje
betonske variante mostu v Mršeči vasi in se na podlagi finančnih zmožnosti uvrsti v
realizacijo po dokončnem poplačilu obveznosti zadolževanja iz preteklih let.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasoval 1 član.
PROTI je glasovalo 13 članov.
Sklep ni bil sprejet.
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predlog
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da na podlagi jasno izražene ljudske
volje pristopi k izgradnji betonske variante mostu v Mršeči vasi ter se ga uvrsti
realizacijo v primernem časovnem obdobju.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI je glasoval en član.
Sklep št. 032-181/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Andrej Mikec:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da v primeru umaknitve vojaškega
mostu, župan z občinsko upravo nemudoma pristopi k takojšnji rešitvi prehoda čez reko
Krko in z rebalansom proračuna zagotovi sredstva.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-182/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič:
Občinski svet Občine Šentjernej nalaga županu in občinski upravi, da v roku 30 dni
obravnava izgradnjo betonske variante izgradnje mostu v Mršeči vasi in ga uvrsti na
listo prioritetnih nalog ter predlaga občinskemu svetu dokončni finančni ter časovni
plan za realizacijo.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI je glasoval en član.
Sklep št. 032-183/2016 je bil sprejet.
7. Predlogi za podelitev nagrad in priznanj Občine Šentjernej v letu 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal predsednik
komisije za priznanja in nagrade Janez Selak.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Andrej Mikec.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o podelitvi nagrad in priznanj Občine
Šentjernej za leto 2016.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI je glasoval en član.
Sklep št. 032-184/2016 je bil sprejet.
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predlog
Župan je ob 22.30 zaključil 13. redno sejo.
Številka: 9000-5/2016
Datum: 24.6.2016

Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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