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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 30.11.2016, 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 14 občinskih svetnikov: Vesna Bregar,
Mojca Lampe Kajtna, Andrej Mikec, Albert Pavlič, Janez Selak, Franc Šinkovec, Jože
Simončič, Jože Švalj, Peter Cvelbar, Vida Judež, Karmen Pavlič, Luka Luzar, Renata Turk in
Viktorija Rangus.
Opravičeno odsotni: Marjetka Rangus in Darka Brajdič.
Ob 1752 se je na sejo pridružil svetnik Igor Kalin in ob 1820 svetnica Sabina Jordan.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- člani nadzornega odbora
- predstavniki medijev.

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 14. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Peter Cvelbar, ki je vprašal glede zakonitosti sklepa št. 032-209/2016
sprejetega na 14. redni seji. Pravnik Rajko Grimšič je podal odgovor, da je sklep zakonit in da
bo odgovor posredoval še v pisni obliki.
Svetnica Viktorija Rangus je podala pripombo na 2. točko. Namreč predsedniku nadzornega
odbora je zastavila vprašanje kdaj bodo pregledali zaključni račun proračuna Občine
Šentjernej za leto 2015. Odgovor je podal predsednik nadzornega odbora Pavel Borse, ki je
povedal, da bo obravnavano na naslednji redni seji v decembru.
Svetnik Jože Simončič je vprašal kako je s pravili glede upoštevanja poslovnika, glede
predložitve gradiva. Odgovoril je pravnik Rajko Grimšič, ki je povedal, da gradivo mora biti
predloženo. Pred sprejemom dnevnega reda mora biti predlog pripravljen za razširitev.
Občinski svet z glasovanjem o dnevnem redu potrdi morebitne točke razširitve dnevnega reda
in se točka uvrsti na dnevni red. Tako postane predmet obravnave. Občinski svet je pristojen
za tolmačenje obravnave samega poslovnika, je povedal pravnik.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 14. redne seje je bil sprejet.
Župan je predlagal pregled zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Pred glasovanjem je občinski svetnik Luka Luzar dejal, da o predlogu zapisnika 1. izredne
seje ne bo glasoval, ker na seji ni bil prisoten.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 1. izredne seje je bil sprejet.

Pregled in potrditev dnevnega reda
Župan je odprl razpravo.
Občinska svetnica Viktorija Rangus je zastavila vprašanje, zakaj se pri pripravi dnevnega reda
ni upošteval sklep številka 032-186/2016, da se točka Pobude in vprašanja prestavi na 1.
točko dnevnega reda in predlagala ponovno glasovanje predlaganega sklepa.
Odgovor je podal pravnik Rajko Grimšič, ki je povedal, da je bil sklep izglasovan za dotično
sejo in ne za vse seje občinskega sveta. Praviloma je pri sejah tako, da imajo prednost točke,
ki so pomembne za obravnavo in delovanje same občine, kar je povzel z navodil, ki jih je
prejel s strani z Ministrstva za javno upravo.
Tudi občinski svetnik Jože Simončič je dejal, da je razumel, da velja sprejeti sklep št. 032186/2016 za vse nadaljnje seje.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se točka Pobude in vprašanja predstavi na
prvo točko dnevnega reda za 15. redno sejo in vse nadaljnje seje.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 6 članov.
PROTI so glasovali 3 člani.
Sklep št. 032-213/2016 je bil sprejet.
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Dnevni red 15. redne seje:
Vprašanja in predlogi;
Letni program dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2017
Spremembe in dopolnitve OPN Občine Šentjernej
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtec Čebelica
5. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica
Šentjernej
6. Predlog cen programov predšolske vzgoje za Vrtec Čebelica Šentjernej
7. Imenovanje predstavnika Občine Šentjernej v Svet revije Rast
8. Imenovanje predstavnika Občine Šentjernej v Svet zavoda Vrtca Čebelica Šentjernej
9. Obravnava predloga sklepa vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2017
10. Obravnava predloga Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej za leto
2017
11. Obravnava predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2017
12. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
2.
3.
4.

Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 15. redne seje.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
1. Vprašanja in predlogi
Občinski svetnik Albert Pavlič je vprašal glede nerealiziranih sklepov. Želi, da se pripravi
pregled vseh nerealiziranih sklepov. Vprašal je tudi za dokončanje projekta na Starem
Sejmišču (javna razsvetljava).
Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je povedal, da je bilo z monterjem svetilk
dogovorjeno, da bodo dela dokončana v prihodnjem tednu. Glede dela ulice mimo Grubarja in
Simončiča z navezavo na južno ulico Starega sejmišča se bo še v tem letu pričelo z deli. Dela
bo izvajalo podjetje JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej. Tudi križišče se bo uredilo tako, da bo
pregledno in varno, je še povedal. Glede nerealiziranih sklepov je župan odgovoril, da se bodo
zbrali in posredovali svetnikom, predvidoma do prihodnje seje.
Občinski svetnik Janez Selak je predlagal, da občinski svet ustanovi tričlansko komisijo z
mandatom, da pregleda stanje sejma, se pogovori s tistimi, ki so dali vlogo za upravljanje s
sejmom in občinskemu svetu poroča o stanju.
Občinska svetnica Karmen Pavlič je opozorila na razbito ogledalo pri avtobusnem
postajališču v Zapužah, občani želijo ogledalo tudi v križišču pri kapeli; od šole proti vrtcu je
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neutrjena bankina, neutrjene bankine so tudi proti Stari vasi. Želi, da se nad cestami opravlja
večja kontrola.
Župan je povedal, da za vse to skrbi JP EDŠ, d.o.o. in predlagal svetnici, da se v bodoče
napiše elektronsko sporočilo na JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej oz. na občino.
Občinski svetnik Jože Simončič je povprašal glede nerealiziranega sklepa iz aprila 2015 o
reševanju komunalne problematike odvajanje in čiščenja odpadnih voda in kdaj se bo zadeva
obravnavala. Povedal je tudi, da so na medobčinskem inšpektoratu neke prijave v zvezi z
neizvajanjem priključitve na komunalno infrastrukturo, da te prijave tam stojijo in odgovorni
inšpektorji ne vodijo postopkov naprej. Želi odgovor, koliko je teh prijav, če sploh so in kaj se
z njimi dogaja.
Odgovor je podal direktor občinske uprave Samo Hudoklin, ki je povedal, da sta bila na
Odboru za okolje in prostor sprejeta dva sklepa, za optimizacijo javne gospodarske službe
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter za odlaganje in obdelavo odpadkov.
Osnutek poročila bo obravnavan na seji Odbora za okolje in prostor, le-ta bo dal predlog na
eno izmed prihodnjih sej. Vzporedno teče tudi izdelava programa opremljanja odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode. V začetku naslednjega leta pričakujemo obravnavo in
sprejem tega. Poleg tega bo na občinskem svetu obravnavan tudi pravilnik o sofinanciranju
malih čistilnih naprav. Glede drugega vprašanja se bo zadeva preverila na inšpektoratu, je še
povedal direktor.
Občinski svetnik Albert Pavlič je dal pobudo, da župan skliče komisijo za umestitev novega
gasilskega doma.
Občinski svetnik Igor Kalin je prejel informacijo od občanov, da so nekateri prišli do
priključkov na Kotarjevi cesti brezplačno. Vprašal je tudi glede uspešnosti prijave na javni
razpis za Ministrstvu za infrastrukturo glede industrijske cone. Vprašal je tudi po katerem
ključu je občina vabila na Martinovanje 11.11.2016. Vprašal je tudi glede sofinanciranja 21.
in 23. člena ZFO-1 ali gre v kvoto zadolževanja. Prav tako je vprašal ali so občinski svetniki
sprejeli strategijo razvoja kmetijstva v občini Šentjernej.
Direktor Samo Hudoklin je odgovoril, da je strategija bila sprejeta, ki jo je pripravil KGZS,
zavod Novo mesto. Povedal je tudi, da je v pripravi pravilnik, ki ga bo Komisija za kmetijstvo
obravnavala in dala v sprejem tudi na eno izmed naslednjih sej občinskega sveta. Glede
priključitve na Kotarjevi je dejal, da je občina dolžna speljati jašek na parcelo in tako so
ustvarjeni pogoji, da jim koncesionar pošlje priklope pogoje. Proces uradnega priključevanja
se tako tudi prične.
Glede Martinovanja je župan povedal, da občina ne organizira Martinovanja, ampak ga
organizirajo šentjernejski podjetniki. Glede razpisa je župan povedal, da občina ni bila
uspešna pri prijavi. Vloga je bila od vseh vlog najbolje ocenjena, vendar nismo pravočasno
predložili okoljevarstvenega soglasja.
2. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2017
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. Razpravljali so svetniki Jože Simončič, Andrej Mikec, Peter
Cvelbar, Luka Luzar in Igor Kalin.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z Letnim programom dela Nadzornega
odbora za leto 2017.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-214/2016 je bil sprejet.
3. Spremembe in dopolnitve OPN Občine Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala predstavnica
podjetja Topos Mateja Kaudek. Spregovorila je tudi predsednica Statutarno pravne komisije
Viktorija Rangus, ki je povedala, da so prisotne članice komisije na svoji 6. redni seji sprejele
sklep, da se predlog, ki je pripravljen v gradivu te 15. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej pod 2. točko dnevnega reda, sprejme po skrajšanem postopku. Predsednik Odbora
za okolje in prostor je dodal, da je tudi odbor obravnaval omenjeno tematiko in zavzel
pozitivno stališče.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog prvega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej je obravnaval osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-215/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog drugega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej prekvalificira v predlog.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-216/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog tretjega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej je sprejel predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-217/2016 je bil sprejet.
5

predlog
4. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Čebelica
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Will iz
občinske uprave. Spregovorila je tudi predsednica Statutarno pravne komisije Viktorija
Rangus, ki je povedala, da so prisotne članice komisije na svoji 6. redni seji obravnavale
predlagani sklep in zavzele pozitivno stališče, da občinski svet sprejme spremembo odloka po
skrajšanem postopku.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog prvega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Odloka o spremembi Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-218/2016 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje predlog drugega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica prekvalificira v predlog.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-219/2016 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje predlog tretjega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-220/2016 je bil sprejet
5. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica
Šentjernej – UPB 1
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Will iz
občinske uprave. K obrazložitvi se je pridružila predsednica Statutarno pravne komisije
Viktorija Rangus.
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Župan je dal na glasovanje predlog prvega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej (UPB 1).
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-221/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog drugega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutek Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej (UPB 1) prekvalificira v predlog.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-222/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog tretjega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej (UPB 1).
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-223/2016 je bil sprejet.
6. Predlog cen programov predšolske vzgoje za Vrtec Čebelica Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Will iz
občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki Luka Luzar, Peter Cvelbar, Albert Pavlič,
Viktorija Rangus in Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA so glasovali 3 člani.
PROTI je glasovalo 12 članov.
Sklep ni bil sprejet.
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7. Imenovanje predstavnika Občine Šentjernej v Svet revije Rast
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej Mikec.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da se v Svet revije Rast kot predstavnik
Občine Šentjernej imenuje Pavel Borse.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 031-224/2016 je bil sprejet.

8. Imenovanje predstavnika Občine Šentjernej v Svet zavoda Vrtca Čebelica
Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej Mikec.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se v svet Zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej
imenuje: Jožico Krhin Martinčič, Natašo Bregar in Vesno Mrak Šeruga.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 031-225/2016 je bil sprejet.

9. Obravnava predloga sklepa vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2017
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Suzana
Kovačič Mihorič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Jože Simončič, Mojca Lampe Kajtna, Peter
Cvelbar in Janez Selak.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 031-226/2016 je bil sprejet.

10. Obravnava predloga Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej
za leto 2017
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Suzana
Kovačič Mihorič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Janez Selak.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o financiranju političnih strank v občini
Šentjernej za leto 2017.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 031-227/2016 je bil sprejet.

11. Obravnava predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2017
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Andreja
Topolovšek.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Albert Pavlič, Viktorija Rangus, Jože
Simončič in Peter Cvelbar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o javni razpravi predloga Proračuna
Občine Šentjernej za leto 2017.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov
PROTI sta bila 2 člana.
Sklep št. 031-228/2016 je bil sprejet.
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12. 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. Razpravljali so svetniki: Jože Simončič, Franc Šinkovec in Albert
Pavlič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Cerov
Log).
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 031-229/2016 je bil sprejet.
Župan je ob 2002 zaključil 15. redno sejo.
Številka: 9000-8/2016
Datum: 5.12.2016
Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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