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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 21.9.2016, 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 15 občinskih svetnikov: Marjetka Rangus,
Sabina Jordan, Vesna Bregar, Mojca Lampe Kajtna, Andrej Mikec, Albert Pavlič, Janez
Selak, Franc Šinkovec, Jože Simončič, Jože Švalj, Peter Cvelbar, Igor Kalin, Karmen Pavlič,
Luka Luzar in Viktorija Rangus.
Opravičeno odsotni: Renata Turk, Vida Judež in Darka Brajdič.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- člani nadzornega odbora
- predstavniki medijev.

Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 13. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Razpravljala je svetnica Viktorija Rangus na podlagi zapisa na 2. strani zapisnika, da je
pravnik pozval svetnike, da lahko sodelujejo s predlogi in pobudami pri pripravi sprememb
poslovnika in statuta občine in dejala, da je dne 8.4.2016 že predlagala, da strokovne službe
občinske uprave pripravijo delovno gradivo temeljnega pravnega akta Občine Šentjernej
statuta in poslovnika za obravnavo na eni od prihodnjih rednih sej občinskega sveta.
Predlagala je, da se sprejme sklep. Župan je dal besedo pravniku. Pravnik Rajko Grimšič je
odgovoril, da je bil na posvetu na Ministrstvu za javno upravo, da se dokumenti pripravljajo.
Povedal je, da se bo sklicala Statutarno pravna komisija in se bo predlog obravnaval na eni od
prihodnjih rednih sej.
Svetnik Albert Pavlič je zahteval, da se v zapisniku na strani 4 popravi zapis, kjer je napisano,
da je omenjeni svetnik rekel, da občinski svet odloča o vsem. Želi, da se zapis ustrezno
popravi z navedbo, da je svetnik rekel, da občinski svet odloča o vseh zadevah, ki so v
njegovi pristojnosti. V nadaljevanju je svetnik opozoril, da je na prejšnji seji dal pobudo,
glede imenovanja tri članske komisije s strani občinskega sveta za umestitev novega
gasilskega doma PGD Šentjernej in da se Nogometnemu klubu Šentjernej poda odgovor glede
realizacije obljubljenega v predvolilnem času. V nadaljevanju je svetnik povedal, da bo
predlagal sklep pri točki Pobude in vprašanja.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej - s podanim popravkom.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 13. redne seje je bil sprejet.

Pregled in potrditev dnevnega reda
Župan je obvestil svetnike, da so predlog dnevnega reda prejeli skupaj z vabilom na sejo in
predlagal, da se dnevni red 14. redne seje razširi z dodatno 11. točko z naslovom Obravnava
predloga sklepa o vzpostavitvi javnega dobra, da se čistilni napravi dodeli status javnega
dobra.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se dnevni red 14. redne seje razširi z
dodatno 11. točko z naslovom: Obravnava predloga sklepa o vzpostavitvi javnega dobra.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-187/2016 je bil sprejet.
V nadaljevanju je župan povedal, da mora 3. točka potekati po hitrem postopku. Poslovnik
Občinskega sveta Občine Šentjernej v 89. členu določa, da lahko občinski svet sprejme odlok
po hitrem postopku, kadar to zahtevajo izredne potrebe občine. Glede na terminski plan za
dosego cilja pridobitev nepovratnih sredstev na prijavljeni projekt »Proizvodno storitvene
cone Šentjernej-sever«, je svetnikom predlagal, da pred samim sprejemom dnevnega reda
sprejmejo predlagani sklep.
Svetnik Albert Pavlič je opozoril, da po poslovniku občinskega sveta točke, tako kot točke
rebalansa, ni obravnaval Odbor za okolje in prostor. Povedal je, da kot predsednik odbora ni
bil z zadevo nikoli seznanjen in bi z glasovanjem prišlo do kršitve zakonodaje, poslovnika in
statuta. V izogib tega je predlagal, da se s točko svetniki le seznanijo, nato pa speljejo po
pravilnem postopku, da po hitrem postopku obravnavajo na seji odbora in potrdijo na
korespondenčni seji. Svetniki so se strinjali, da se svetniki s točko le seznanijo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se s točko 3 in 9 občinski svetniki zgolj
seznanijo.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-188/2016 je bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se točki 10 in 11 premakneta pred točko 9.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič po
predhodni obrazložitvi svetnika in po obrazložitvi pravnika Rajka Grimšiča:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se dnevni red 14. redne seje razširi z
dodatno točko z naslovom: Razmerje med funkcijo NS JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej in
Občinskim svetom Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI so glasovali 4 člani.
Sklep št. 032-190/2016 je bil sprejet.

Dnevni red 14. redne seje:
1. Vprašanja in predlogi;
2. 7. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora Občine Šentjernej
3. Sprejem usklajenega predloga Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za
Proizvodno servisno cono Šentjernej
4. Obravnava Strategije razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej za obdobje
2016-2020
5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto
6. Obravnava predlogov 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
7. Predlog cene storitve Pomoč družini na domu
8. Optimizacija in racionalizacija izvajanja gospodarskih javnih služb
9. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
10. Obravnava predloga sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra
11. Razmerje med funkcijo NS JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej in Občinskim svetom Občine
Šentjernej
12. Predlog 2. rebalansa Proračuna Občine Šentjernej za leto 2016

3

predlog
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 14. redne seje.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
1. Vprašanja in predlogi
Svetnik Jože Švalj se je dotaknil sanacije ceste Šmarje – Pleterje. Opaža, da se na veliko gradi
okoli parkirišča. Vprašal je, zakaj krajani niso bili o projektu nič seznanjeni. Podal je še
pripombo, da pogreša mnenje Odbora za okolje in prostor in je vprašal ali je bil odbor sploh z
zadevo seznanjen. Prav tako je vprašal glede razširitve pokopališča. Na sami seji je odgovor
podal župan in direktor občinske uprave Samo Hudoklin, ki je zavrnil očitke o
neinformiranosti. Povedal je, da so bili krajani Šmarja informirani na sestanku na terenu,
predstavljen jim je bil celoten projekt, vključno z reševanjem poplavne problematike.
Ustanovil se je tudi gradbeni odbor, ki so tedensko prisotni na koordinacijah. Svetniku je
obrazložil tudi celotno financiranje in potek same izvedbe. Povedal je še, da je bil projekt
predstavljen tudi na spletni strani in v občinskem glasilu. Odgovoru se je pridružil tudi svetnik
Albert Pavlič, ki je povedal, da Odbor za okolje in prostor zadeve ni obravnaval.
Svetnica Vesna Bregar je povedala, da je poslala pobudo preko elektronske pošte glede
izgradnje pločnika in zasaditve tri rednega drevoreda v naselju Turopolje in glede ureditve
križišča Prvomajske ceste s cestami iz naselja Turopolje in Resslova c., namestitve cestnih
ogledal na križišču cest, ki peljeta iz naselja Turopolje in Prvomajske ceste v Šentjerneju ter v
samem naselju Turopolje. Podala je tudi predlog za ureditev športnega parka v naravi (street
workout park). Povedala je, da želi pisen odgovor do naslednje seje in sicer tudi kako
napreduje sanacija pepela?
Svetnik Peter Cvelbar je vprašal v imenu krajanov Ilirske ulice, kakšne so možnosti glede
spremembe ureditve prometa (npr. enosmerna ulica), celovite ureditve in vključitev projekta v
proračun. Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je odgovoril, da bo po končanem
zaključkov del sledila geodetska odmera, ki bo vključevala vse vpletene ulice. Ko se bo
uredilo lastništvo se bo proučilo o razširitvi ceste in izgradnji javne razsvetljave.
Igor Kalin je vprašal glede avtorske pogodbe, da se do naslednje seje za lažje razumevanje
pisno dopolni odgovor. Direktor je povedal, da je bilo to enako vprašanje tudi svetnice
Viktorije Rangus in je bil odgovor že posredovan. Do naslednje seje prosi za pisno poročilo o
investicijah, ki potekajo v občini, in sicer naj se seznam pripravi z naslednjimi podatki:
(vrednost investicije, razpis, ki je bil objavljen in izvajalci)
Svetnik Andrej Mikec je dal pobudo glede doline Kobile. Na kratko je dolino predstavil.
Povedal je, da zadnje čase potekajo razprave, da bi se ta dolina prodala s strani lastnikov
državi, kjer nastane problem. Interes lastnikov je, da želijo izsilit sečnjo. Pogovori gredo v tej
smeri, da naj bi dolina Kobile ostala v državni lasti in se na ta način lažje ohrani. Država se
pogaja z nizkimi odkupnimi cenami, pojavljajo pa se tudi privatni interesi po nakupu teh
površin. Dal je pobudo in predlog, da se župana in občinsko upravo zaveže, da se aktivno
vključijo s seznanjanjem in pridobivanjem informacij s tega področja skupaj z občinskim
svetom.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Andrej Mikec in Albert
Pavlič:
Občinski svet Občine Šentjernej zadolži župana in občinsko upravo ter občinskega
svetnika Andreja Mikca, da se aktivno vključijo v seznanjanje in pridobivanje
informacij glede stanja v zadevi nakupa doline Kobile s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in o tem poroča Občinskemu svetu Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-191/2016 je bil sprejet.
Svetnica Marjetka Rangus je glede na dogovore opozorila na nedokončana dela v Gorenjem
Vrhpolju. Opozorila je na zajetje gasilskih vozil, ki ni narejeno ustrezno in da se ob cesti višje
postavil hidrant (obnovitev studenca). Prav tako je opozorila na neurejena parkirišča pri novi
enoti Čira čara in na uničevanje dragocene Turške lipe in kulturne dediščine ter podala
pobudo, da se projekt ponovni uvrsti v proračun za naslednje leto.
Direktor občinske uprave je dopolnil, da je bila enota res s 1.9. odprta, da starši, ki pripeljejo
in odpeljejo otroke ne motijo parkirišča, saj je promet krožen in je bilo tako rečeno tudi s
strani lastnika, ki je dal pobudo, da se uredi prostor okoli lipe. Direktor je še dejal, da bo
občina pristopila k izpostavljenemu projektu.
Svetnica Mojca Lampe Kajtna je zastavila pisno vprašanje glede problematike v vasi Ostrog.
Zanima jo ali smo seznanjeni z dogajanjem v vasi in kaj nameravamo storiti glede nastale
situacije. Prebivalci vasi Ostrog približno pol leta opažajo, da se na naslovu Ostrog 1 izvaja
dejavnost, ki nikakor ne sodi v stanovanjsko naselje. Omenila je tudi, da je o zažiganju
odpadkov bila obveščena Policija in Inšpektorat za okolje in prostor, pa se do sedaj ni nič
spremenilo. Vprašala je še, kdo je pripravljavec urbanističnega načrta in da pričakuje, da bo
dokument obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor.
Glede urbanističnega načrta je župan povedal, da ga izdeluje podjetje Savaprojekt. Ostali del
vprašanja je podal direktor občinske uprave, ki je povedal, da medobčinski inšpektorat
spremlja zadevo in bo tudi podal pisen odgovor.
Svetnica Karmen Pavlič je vprašala glede koncesionarja za pogrebne storitve, ali mu je bila
podaljšana konc. pogodba ter kateri predeli občine so zajeti za polaganje optičnega kabla in
kdo je izvajalec. V Zapužah so vaščani zaprosili, da se zaradi večje preglednosti v
nepreglednem križišču postavi vsaj eno majhno ogledalo.
Župan je povedal, da ima Telekom svoj projekt in da je občina vključena v projekt izgradnje
širokopasovnega omrežja preko Razvojnega centra Novo mesto z ostalimi dolenjskimi
občinami. Direktor občinske uprave je povedal, da je Telekom na občino poslal dopis, da
namerava izgraditi optično komunikacijsko omrežje v naseljih Gorenja Stara vas, Orehovica,
Tolsti Vrh, Hrastje, Cerov log, Gorenje Vrhpolje in Mihovo. Župan je v nadaljevanju povedal,
da bo podan pisen odgovor z vsemi pojasnili.
Svetnik Jože Švalj je dejal, da je bilo že v prejšnjem mandatu veliko narejenega na temo
razširitve pokopališča v Šmarju. Podal je pripombo, da vaški odbor ne more odločat o gradnji
glavne ceste in kako se bo širilo pokopališče. Dejal je, da je občina zamudila edinstveno
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priložnost, da bi se pokopališče lahko razširilo. Župan je v nadaljevanju povedal, da Zavod za
varstvo narave ne odobrava širitve in da bo občina uredila elektronski kataster. Kdor tri leta
ne bo plačeval grobnine, se bo grobno polje oddalo drugemu najemniku in tako ne bo
potrebnih širitev pokopališč.
Svetnica Viktorija Rangus je povedala, da ni zadovoljna z odgovorom glede realizacije sklepa
032-132/2015, sprejetega na 9. redni seji. Prosi, da se odgovor do naslednje seje dopolni in
napiše bolj podrobno. Vprašala je še, kaj se dogaja z občinskimi poslovnimi prostori in kdaj
bo nov katalog informacij javnega značaja objavljen na spletni strani. Župan je odgovoril, da
bo posredovan pisen odgovor.
Svetnik Janez Selak pogreša, da se ni izdelal podrobni urbanistični načrt za Šentjernej in
ostala naselja. Vidimo, da se hiše gradijo po nekem neredu in ni strokovnega pristopa, je
opozoril. Župan je povedal, da to poteka in bo konec drugega leta sprejet OPN. Vesna
Mancini je v nadaljevanju dopolnila odgovor. Dejala je, da je za urbanistično zasnovo izbran
izvajalec, ki bo podlaga za pripravo sprememb OPN-a. Dejala je, da se bo sestavila strokovna
komisija skupaj s širšo javnostjo. Ko bo pripravljena urbanistična zasnova se bo šlo v
postopek sprememb OPN-a. Bilo je govora, da naj bi se počakalo na nov davek na
nepremičnine, da bi vključili nove spremembe, je še dejala. Svetnik Janez Selak je opozoril,
da bo to vse predolgo trajalo. Direktor je povedal, da je bilo na izredni seji Odbora za okolje
in prostor dana informacija, da se pripravlja urbanistični načrt in da bodo vključeni v
pripravo. Kar se tiče hitenja, je odgovoril, da so bili ravno na odboru pomisleki, da se ne hiti
zaradi sprejemanja novega zakona in v zvezi s trajnimi kmetijskimi zemljišči.
Svetnik Franc Šinkovec je povedal, da glede na to, da nimamo nobenega doma za ostarele, bi
bilo prav, da se pripravi dokumentacijo oz. se določi prostor in najde zasebnika, ki bi
opravljal to dejavnost. Glede Oklešna je povedal, da je vse več pripomb glede neizvajanja
pogodbenih obveznosti (nepokošeno, neurejenost pokopališč, nevljudnost do svojcev…itd.)
Svetnik Albert Pavlič želi, da se pripravi seznam vseh sklepov, ki niso bili do sedaj realizirani
vse od začetka mandata. Želi informacijo zakaj je bil podpisan aneks št. 3 s Probanko o
najemu poslovnega prostora in predlagal sklep. Še pred tem pa je predlagal sklep, da se
ustanovi tri članska komisija za umestitev novega gasilskega doma PGD Šentjernej.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se ustanovi tri članska komisija za
umestitev novega gasilskega doma PGD Šentjernej v sestavi naslednjih občinskih
svetnikov: Marjetka Rangus, Franc Šinkovec in Albert Pavlič.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-192/2016 je bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič:
Občinski svet občine Šentjernej predlaga, da predstavnik občinskega sveta Albert
Pavlič, župan in direktor občinske uprave poskušajo urediti nastalo situacijo glede
najemne pogodbe prostorov Občine Šentjernej in o tem poročajo Občinskemu svetu
Občine Šentjernej na naslednji seji.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-189/2016 je bil sprejet.
Ob 20.45 je sledil odmor. Seja se je nadaljevala ob 21.15. V nadaljevanju je bilo prav tako
prisotnih 15 občinskih svetnikov.
2. 7. Dokončno
Šentjernej

poročilo o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora Občine

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal predsednik
Nadzornega odbora Občine Šentjernej Pavel Borse.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z 7. Dokončnim poročilom o opravljenem
nadzoru Nadzornega odbora Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-193/2016 je bil sprejet.
3. Sprejem usklajenega predloga Odloka občinskega podrobnega prostorskega
načrta za Proizvodno servisno cono Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal direktor
podjetja Topos Dušan Granda.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta svetnika Albert Pavlič in Franc Šinkovec.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s 3. točko dnevnega reda: Sprejem
usklajenega predloga Odloka o OPPN za proizvodno servisno cono Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-194/2016 je bil sprejet.
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4. Obravnava Strategije razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej za
obdobje 2016-2020
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev sta podala Jože
Simončič, direktor KGZS Zavod Novo mesto in mag. Zdenka Kramar, specialistka za razvoj
podeželja.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Janez Selak, Luka Luzar, Albert Pavlič in
Marjetka Rangus.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Strategijo razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Šentjernej za obdobje 2016-2020.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-195/2016 je bil sprejet

5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Vesna
Mancini.
Župan je odprl razpravo. Razprave ni bilo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog za obravnavo Odloka o spremembi
Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v občini Novo mesto, po skrajšanem postopku.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-196/2016 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej je obravnaval osnutek Odloka o spremembi Odloka o
razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov
v občini Novo mesto.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-197/2016 je bil sprejet
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predlog
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o
razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov
v občini Novo mesto.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-198/2016 je bil sprejet

6. Obravnava predlogov 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.
Župan je odprl razpravo. Razprave ni bilo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Pravilnik o sofinanciranju kulturnih
programov v Občini Šentjernej.
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih
in ostalih programov v Občini Šentjernej.
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Pravilnik o sofinanciranju športnih
programov v Občini Šentjernej.
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Pravilnik o sofinanciranju turističnih
programov v Občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklepi št. 032-199/2016, 032-200/2016, 032-201/2016 in 032-202/2016 so bili sprejeti.

7. Predlog cene storitve Pomoč družini na domu
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Will.
Župan je odprl razpravo.
Razpravljala sta Andrej Mikec in Jože Simončič.
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predlog
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini
na domu.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-203/2016 je bil sprejet
8. Optimizacija in racionalizacija izvajanja gospodarskih javnih služb
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal predsednik
Odbora za okolje in prostor Albert Pavlič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da Občina Šentjernej naroči izdelavo analize
obstoječega stanja na področju zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in
padavinskih voda na območju občine Šentjernej, pripravo poročila in predlogov
izboljšav za optimizacijo izvajanja omenjene javne gospodarske službe.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-204/2016 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da Občina Šentjernej naroči izdelavo
analize obstoječega stanja na področju obdelave in odlaganja odpadkov, pripravo
poročila in predlogov izboljšav za optimizacijo izvajanja javne gospodarske službe
obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-205/2016 je bil sprejet

9. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal direktor
občinske uprave Samo Hudoklin.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
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predlog
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-206/2016 je bil sprejet

10. Obravnava predloga sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Rajko Grimšič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-207/2016 je bil sprejet

11. Razmerje med funkcijo NS JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej in Občinskim svetom
Občine Šentjernej
Občinski svetnik Albert Pavlič je podal obrazložitev točke.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič :
Občinski svet občine Šentjernej sprejme, da se zaradi podvajanja nalog in nejasne
ločnice med pristojnostmi Nadzornega sveta JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej ter Občinskim
svetom Občine Šentjernej do JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej, Nadzorni svet JP EDŠ, d.o.o.
Šentjernej razreši, in da njegove naloge ter pristojnosti za čas do medsebojne pravne ter
vsebinske uskladitve odloka in statuta JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej, izvaja Občinski svet
Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-208/2016 je 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 direktorici JP EDŠ d.o.o., Majdi Kavšek nalaga, da v
roku sedmih dni od sprejetja tega sklepa Občinskemu svetu Občine Šentjernej dostavi
celovito zaposlitveno ter kadrovsko dokumentacijo in celovito dokumentacijo celotnega
poslovanja podjetja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej od leta 2006 dalje.
Direktorica JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej dokumentacijo dostavi v prostore Občine
Šentjernej Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.
Občinski svet Občine Šentjernej za prevzem navedene dokumentacije
pooblašča občinskega svetnika Luko Luzarja, ki jo prevzame na podlagi zapisnika v
prostorih Občinske uprave Občine Šentjernej.
V nadaljevanju bodo strokovne službe Občinske uprave Občine Šentjernej zaradi
potreb po uskladitvi odloka in statuta ter morebitnih drugih aktov javnega podjetja,
opravile pregled celotne dokumentacije. O ugotovitvah pregleda dokumentacije in
rešitvah v zvezi z uskladitvijo, spremembami in dopolnitvami aktov javnega podjetja
bodo strokovne službe Občinske uprave Občine Šentjernej Občinskemu svetu Občine
Šentjernej poročale na eni od naslednjih sej Občinskega sveta Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-209/2016 je bil sprejet.

12. Predlog 2. rebalansa Proračuna Občine Šentjernej za leto 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Andreja
Topolovšek.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta Andrej Mikec in Viktorija Rangus.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z 2. Rebalansom proračuna Občine
Šentjernej za leto 2016.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-210/2016 je bil sprejet
Župan je ob 23.54 zaključil 14. redno sejo.
Številka: 9000-6/2016
Datum: 29.9.2016
Zapisala:
Anita Petrič
Župan
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predlog
Radko Luzar
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