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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 28.12.2016, 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: Marjetka Rangus,
Sabina Jordan, Vesna Bregar, Mojca Lampe Kajtna, Andrej Mikec, Renata Turk, Janez Selak,
Franc Šinkovec, Jože Simončič, Peter Cvelbar, Karmen Pavlič, Vida Judež, Albert Pavlič in
Viktorija Rangus.
Opravičeno odsotna: Darka Brajdič.
Ob 1713 se je na sejo pridružil svetnik Luka Luzar, Jože Švalj ob 1718 in ob 1751 Igor Kalin.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- člani nadzornega odbora,
- predstavniki medijev.

Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 15. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Na predlog zapisnika je svetnik Albert Pavlič povedal da želi, da se v zapisniku dopiše, da je
kot svetnik zahteval, da župan pojasni zakaj je prišlo do podpisa pogodbe z Eko skladom
glede financiranja novega vrtca. Želi, da župan pisno pojasni zakaj je prišlo do podpisa
pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej z dopolnitvijo.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 15. redne seje je bil sprejet.
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Župan je predlagal pregled zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 2. izredne seje je bil sprejet.
Župan je v nadaljevanju predlagal pregled zapisnika 6. korespondenčne seje občinskega sveta
in odprl razpravo. Svetnik Luka Luzar je predlagal, da se v bodoče po zaključku
korespondenčne seje posreduje povratno informacijo glede izida glasovanja. Svetnik Albert
Pavlič je dodal, da želi pojasnilo glede zapisa v sklepu o imenovanju v.d.-ja, kjer je navedeno,
da Občinski svet Občine Šentjernej z dnem 16.12.2016 za prokurista JP EDŠ, d.o.o.
Šentjernej imenuje Gašperja Bregarja, stanujoč Hrvaški Brod 8, 8310 Šentjernej, za dobo do
enega leta oziroma do imenovanja novega direktorja s polnimi pooblastili poslovodne osebe.
Pripomnil je, da se na podlagi tega izreka šteje, da že v osnovi velja ta pogodba za eno leto.
Pojasnil je pravnik Rajko Grimšič, ki je dejal, da velja do enega leta oz. do imenovanja
novega direktorja. Svetnica Marjetka Rangus je predlagala, da se dikciji obrneta, in sicer do
imenovanja novega direktorja oz. največ za dobo enega leta.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 6. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 6. korespondenčne seje je bil sprejet.

Pregled in potrditev dnevnega reda
Zaradi nujnosti dveh točk je župan predlagal, da se 5. in 6. točka dnevnega reda sprejmeta po
hitrem postopku. Dejal je, da v območju za katerega se sprejema program opremljanja
stavbnih zemljišč dva investitorja že pridobivata gradbeno dovoljenje za objekte. Istočasno
bosta pridobila gradbeno dovoljenje za infrastrukturo. Ta odlok pa je pogoj, da investitorja
sploh pridobita gradbeno dovoljenje. Spregovoril je tudi svetnik Albert Pavlič, ki je v imenu
Odbora za okolje in prostor povedal, da se je o tej vsebini razpravljalo že na 5. redni seji
Odbora za okolje in prostor. Namreč gre za novo dejavnost (predelavo rib) v Šentjerneju in so
bili na seji odbora podani pomisleki zaradi smradu. Sklep je bil potrjen. Zaključil je, da je
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potrebno pridobiti na času in od investitorja pridobiti zagotovila, da bo dejavnost potekala
korektno in skladno z zahtevami s tega področja, za zaščito občanov.
Župan je odprl razpravo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se 5. točka dnevnega reda 16. redne seje
sprejme po hitrem postopku.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se 6. točka dnevnega reda 16. redne seje
sprejme po hitrem postopku.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep je bil sprejet.
O dnevnem redu ni razpravljal nihče.
Dnevni red 15. redne seje:
Vprašanja in predlogi
8. Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Šentjernej
Zaključni račun Občine Šentjernej za leto 2015, gradivo posredovano z 12. redno sejo
Predstavitev ponudb storitve Pomoči družini na domu
Obravnava Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje: Industrijsko
storitvena cona Sejmišče
6. Predlog obvezne razlage Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko storitvene cone
Sejmišče, Šentjernej
7. Predlog proračuna Občine Šentjernej za leto 2017 – 2. obravnava
1.
2.
3.
4.
5.

Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 16. redne seje.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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1. Vprašanja in predlogi
Župan je v uvodu dal besedo Mariji Jambrek Korenič glede ponudbe reklamnih klopi podjetja
Magsis d.o.o., ki želi občini donirati klopi na katerih bi potekalo oglaševanje. Klopi bi
uporabljali občani za počitek na različnih lokacijah. Po petih letih bi klopi postale last občine.
Za vzdrževanje in postavitev bi skrbelo omenjeno podjetje s katerim bi se dogovorili tudi
glede lokacije postavitve in števila doniranih klopi. Spregovorila je tudi o plačilu občinske
takse, ki bi za oglaševanje 5 klopi znašala na letni ravni 1.095,00 evrov. Nadaljeval je svetnik
Albert Pavlič, ki je kot predsednik Odbora za okolje in prostor povedal, da je bila tudi ta tema
obravnavana na seji odbora. Člani odbora so se strinjali, da občinska uprava pripravi material
in sklep za glasovanje na naslednjo redno sejo. V nadaljevanju je župan povedal, da se mora
občina do konca januarja odločit kaj bo z občinskimi prostori. Pojavlja se kar nekaj različnih
variant, ki jih je župan predstavil tudi odboru za okolje in prostor. Občinski svetnik Albert
Pavlič je dejal, da mora občinska uprava stati za eno varianto, preden jih predstavi
občinskemu svetu. Prav tako želi pojasnilo glede podpisanega dokumenta, da se delavcem
Komunale d.o.o. ne izplača 13. plača. Župan je podal mnenje v imenu svoje občine, zato želi
pisno pojasnilo zakaj je prišlo do podpisa, s kakšnim mandatom in zakaj je na dopisu tudi
podpisan župan Občine Kostanjevica na Krki. Župan je pojasnil, da je bila to predlog županje
Šmarjeških Toplic, in da je bila le podana pobuda.

2. 8. Dokončno poročilo 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. Razpravljal je svetnik Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z 8. Dokončnim poročilom Nadzornega
odbora za leto 2017.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-233/2016 je bil sprejet.

3. Zaključni račun Občine Šentjernej za leto 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 12. redne seje, na kateri je bila podana tudi
obrazložitev.
Svetnik Albert Pavlič je vprašal predsednika ali je nadzorni odbor pregledal zaključni račun
občine. Predsednik nadzornega odbora Pavel Borse je pritrdil.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Zaključni račun proračuna Občine Šentjernej
za leto 2015.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI so glasovali 4 člani.
Sklep št. 032-239/2016 je bil sprejet.
4. Predstavitev ponudb storitve Pomoči družini na domu
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: Albert Pavlič, Igor Kalin, Peter Cvelbar,
Renata Turk, Viktorija Rangus, Luka Luzar in Mojca Lampe Kajtna.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme informacijo o ponudbah izvajalcev storitve
Pomoči družini na domu.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-234/2016 je bil sprejet
5. Obravnava Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje: Industrijsko
storitvena cona Sejmišče
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Janez Hrovat iz
občinske uprave in Albert Pavlič v imenu Odbora za okolje in prostor. Slednji je povedal, da
je bil že na odboru sprejet sklep, da se predlaga sprejem osnutka Odloka o Programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje ISC Sejmišče. Podal je tudi obrazložitev pomisleka
glede morebitnega vpliva na okolje (smradu iz tovarne investitorja, ki namerava zgraditi
proizvodni objekt za predelavo rib) .
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Albert Pavlič, Peter Cvelbar in Luka Luzar.
Župan je dal na glasovanje predlog prvega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Odloka o Programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje ISC Sejmišče.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-235/2016 je bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje predlog drugega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o Programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje ISC Sejmišče.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-236/2016 je bil sprejet.
6. Predlog obvezne razlage Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko storitvene cone
Sejmišče, Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Marija
Jambrek Korenič iz občinske uprave in Albert Pavlič v imenu odbora za okolje in prostor, ki
je potrdil pozitivno stališče odbora. Marija Jambrek Korenič je povedala, da je obvezno
razlago obravnavala tudi Statutarno pravna komisija.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog prvega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej je obravnaval osnutek obvezne razlage Odloka o
zazidalnem načrtu industrijsko storitvene cone Sejmišče, Šentjernej.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-237/2016 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog drugega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog obvezne razlage Odloka o zazidalnem
načrtu industrijsko storitvene cone Sejmišče, Šentjernej.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-238/2016 je bil sprejet.
7. Predlog proračuna Občine Šentjernej za leto 2017 – 2. obravnava
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Andreja
Topolovšek iz občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so občinski svetniki: Igor Kalin, Albert Pavlič, Jože
Simončič, Marjetka Rangus, Viktorija Rangus, Luka Luzar, Karmen Pavlič, Andrej Mikec in
Franc Šinkovec.
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Obrazložitev glasu, da bodo glasovali proti sprejemu predloga proračuna so podali Jože
Simončič, Igor Kalin, Viktorija Rangus ter Albert Pavlič. Obrazložitev glasu, da bosta
glasovala za predlog proračuna sta podala Andrej Mikec in Franc Šinkovec.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka Proračuna Občine Šentjernej
za leto 2017 z vsemi prilogami (splošni, posebni del in NRP).
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI je glasovalo 9 članov.
Sklep ni bil sprejet.
Župan je ob 1938 zaključil 16. redno sejo.
Številka: 9000-11/2016
Datum: 30.12.2016
Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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