predlog

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 22.3.2017, 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 10 občinskih svetnikov: Vesna Bregar,
Peter Cvelbar, Sabina Jordan, Vida Judež, Luka Luzar, Andrej Mikec, Viktorija Rangus
Renata Turk, Janez Selak, Franc Šinkovec.
Opravičeno odsotni: Marjetka Rangus, Darka Brajdič in Igor Kalin.
Ob 1718 se je na sejo pridružil svetnik Albert Pavlič, svetnik Jože Simončič, ob 1727 svetnica
Mojca Lampe Kajtna in ob 1753 svetnica Karmen Pavlič.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- člani nadzornega odbora,
- predstavniki medijev.

Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 17. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 17. redne seje je bil sprejet.
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Pregled in potrditev dnevnega reda
Župan je pred sprejemom dnevnega reda predlagal razširitev dnevnega reda s točko: Predlog
sklepa o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu. Glede na to, da je Dom starejših
občanov Novo mesto odstopil od ponudbe je potrebno sprejeti sklep o cenah drugega
ponudnika Centra za socialno delo Novo mesto. Le-ta bo lahko po cenah, ki so jih ponudili
opravljajo storitev od 1.4.2017 dalje. Točka bo uvrščena na dnevni red po 7. točki dnevnega
reda, je predlagal župan.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se na dnevni red uvrsti nova točka z
naslovom: Predlog sklepa o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju seje je svetnik Albert Pavlič predlagal umik točke z naslovom: 1. Rebalans
proračuna Občine Šentjernej za leto 2017 z opozorilom, da že proračun ni pripravljen v skladu
z veljavno zakonodajo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Albert Pavlič:
Občinski svet Občine Šentjernej predlaga umik 8. točke: 1. Rebalans proračuna Občine
Šentjernej za leto 2017.
Navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta.
ZA so glasovali 4 člani.
PROTI je glasovalo 7 članov.
Sklep ni bil sprejet.

Dnevni red 18. redne seje:
1. Vprašanja in predlogi;
2. Predstavitev letnega poročila Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2016 ter
program del in finančni načrt Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2017
3. Predstavitev poročila o delu Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto za leto
2016 ter program dela Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto za leto 2017
4. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2016
5. Obravnava letnega programa dela JP EDŠ d.o.o., Šentjernej za leto 2017
6. Obravnava predloga sklepa o razrešitvi člana Komisije za spremljanje položaja
romske skupnosti
7. Čistopis Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Šentjernej – II. faza
8. Predlog sklepa o soglasju k ceni Storitve pomoči družini na domu
9. 1. rebalans proračuna Občine Šentjernej za leto 2017
10. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 18. redne seje.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI so glasovali 4 člani.
Sklep je bil sprejet.

1. Vprašanja in predlogi
Občinski svetnik Janez Selak je vprašal glede selitve občinske uprave v nekdanje prostore
občine na Trubarjevo cesto 5, in kakšne so aktivnosti glede selitve ter kakšno je stanje glede
stavbe na Prvomajski cesti 3a. Prav tako je prenesel vprašanje krajanov, kam naj odlagajo
organske odpadke (veje), glede na to, da jih ne smejo kurit. Dal je pobudo, da bi JP EDŠ
d.o.o. Šentjernej nabavil drobilec organskih odpadkov in izvajal storitev drobljenja.
Glede selitve je podal odgovor direktor občinske uprave Samo Hudoklin, ki je povedal, da bo
občina že na naslednji seji predstavila selitev kot točko dnevnega reda. Dejal je, da se
pripravlja analiza, ki bo predstavljena najprej na Odboru za okolje in prostor in kasneje na
občinskem svetu. Povedal je, da je selitev v stare prostore možna takoj, oziroma ko bodo
izvedena nujna adaptacijska dela, da bodo le-ti ustrezni za selitev. Župnija Šentjernej
zagotavlja, da stroška najema prostorov ne bo, Občina Šentjernej bo lastniku plačevala le
obratovalne stroške, kot so stroški električne energije in komunalnih storitev, poleg tega pa je
strošek Občine Šentjernej tudi strošek izvedbe nujne adaptacije prostorov. Ocenjuje se, da bo
strošek adaptacije od 15.000 do 20.000,00 evrov.
Občinski svetnik Jože Simončič je vprašal kdaj se bo celovito obravnavalo komunalno
problematiko – odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Odgovor je podal direktor občinske
uprave Samo Hudoklin, ki je dejal, da je v pripravi Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju občine Šentjernej, tudi tehnični pravilnik. Vse
navedeno bo posredovano Odboru za okolje in prostor. Ravno tako mora koncesionar
pripraviti predlog cene glede omrežnine. Glede programa opremljanja je povedal, da so se na
državnem nivoju spremenile aglomeracije. Vse zadeve bodo predstavljene na prvi naslednji
seji Odbora za okolje in prostor in kasneje na seji občinskega sveta.
Občinski svetnik Albert Pavlič je vprašal glede dokončanja projekta na Starem sejmišču –
izgradnja pločnika. Pogreša informacije glede računskega sodišča. Od župana pričakuje, da bo
transparentno obvestil občinske svetnike o poročilu računskega sodišča. Glede Odbora za
okolje in prostor je dejal, da kot predsednik odbora ne prejema pošte v zvezi z gradivom, ki bi
ga morali obravnavati na seji odbora. Zanj je zaprosil že na prejšnji seji. Prav tako je vprašal
kako je s prakso objavljanja odprtih pisem v Šentjernejskem glasilu. Vprašal je tudi, ali je
bivša direktorica JP EDŠ d.o.o., Šentjernej še vedno v službi. Predlagal je, da zaradi hitrejšega
informiranja občinski svetniki, ki delujejo kot predstavniki ustanoviteljic v posameznih
zavodih, po vsaki seji pripravijo pisno poročilo za ostale občinske svetnike. Glede selitve
občinske uprave je prosil, da prejme pojasnilo – pravno mnenje v zvezi z aneksom št. 3 k
podpisu pogodbe o najemu prostorov in zakaj se občinska uprava ni takoj preselila. S terena je
prenesel vprašanje glede pojasnila o razdeljevanju sredstev v dobrodelne namene. Poziva
podžupana in župana, da pripravita poročilo o razdeljevanju teh sredstev, tako kot bo to storil
sam.
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Glede projekta na Starem sejmišču je odgovoril direktor občinske uprave Samo Hudoklin, ki
je dejal, da je projekt naveden v programu del JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2017. Projekt
se bo pričel po 6.5.2017 in bo tudi dokončan. Tudi na območju blokov na Kotarjevi cesti bo
del še nezgrajenega pločnika dokončan (težave so bile z enim od lastnikov). Glede računskega
sodišče se direktor ni strinjal, da svetniki niso bili seznanjeni. Razloženo je bilo, da smo
računskemu sodišču predložili vse zahtevane podatke, vključno z zaključnim računom. Kdaj
se bo vršil pregled na občini, bo občina izvedela naknadno. Glede gradiva Odbora za okolje in
prostor je župan povedal, da je dokumentacije veliko. Vsa dokumentacija je dostopna na
občini in lahko člani odbora pridejo dokumentacijo tudi pogledat. Glede selitve občinske
uprave, je župan povedal, da je glede na zadnje dogodke z DUTB-jem, sedaj čas, da se občina
seli in bo vse v zvezi s selitvijo predstavljeno na prihodnji redni seji. Glede glasila je župan
povedal, da ima odgovorna urednica popolno avtonomnost in se kot župan ne vtika v politiko
urednikovanja. Glede razdeljevanja sredstev, je župan povedal, da ljudje, katerim je sredstva
doniral, ne želijo biti imenovani in s tem izpostavljeni, zato poročila ne mogel pripraviti.
Enako je odgovoril tudi podžupan Janez Selak, ki je dejal, da vsa prejeta sredstva daruje
javno, prav tako si nikoli ne obračunava kilometrin in dnevnic. Pravnik Rajko Grimšič je
odgovoril glede odpovednega roka direktorice JP EDŠ, d.o.o., ki se ji je iztekel 20.3.2017.
Glede aneksa št. 3 je pravnik dejal, da bo odgovor posredoval naknadno.
Občinski svetnik Franc Šinkovec je omenil ureditev dvorišča v zasebni lasti (Gorenja
Gomila), ali je bilo na tej temi že kaj storjenega. Župan je dejal, da je ta problematika že
znana precej časa. Nadaljeval je direktor občinske uprave Samo Hudoklin, ki je povedal, da
bila prijava dana na občinski inšpektorat. Le-ta je predal prijavo naprej na Inšpektorat za
Okolje in prostor.
Občinska svetnica Viktorija Rangus je vprašala župana, zakaj ni bil poslan dopis št. 90004/2017 z dne 17.2.2017 z naslovom Mnenje o izjavah občinske svetnice Viktorije Rangus v
javnih medijih po odpovedani seji z dne 15.2.2017, vsem naslovnikom. Dejala je, da želi, da
župan dopis posreduje tudi vsem občinskim svetnikom. Prav tako je vprašala, da jo občani
sprašujejo, kje je objavljen proračun za leto 2017 in koliko podžupanov ima občina
Šentjernej. Vprašala je tudi, ali je občina prejela soglasje s strani Ministrstva za finance za
najem kredita.
Župan je dejal, da o zadevi ne želi razpravljat v medijih, zato je bil dopis posredovan le
svetnici Viktoriji Rangus. Svetnici je dejal, da lahko dopis svetnikom posreduje sama. Glede
proračuna je bilo svetnici odgovorjeno, da je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej št. 2/2017, ki je posredovan na vsa gospodinjstva v občini in objavljen na spletni
strani občine. Glede podžupanov je župan povedal, da ima Občina Šentjernej enega
podžupana, Janeza Selaka. Prav tako je dodal, da je občina prejela dne 21.3.2017 omenjeno
soglasje s strani Ministrstva za finance.
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2. Predstavitev letnega poročila Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2016 ter
program del in finančni načrt Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2017
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala direktorica
Zdravstvenega doma Novo mesto mag. Alenka Simonič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Andrej Mikec, Jože Simončič, Renata Turk
in Albert Pavlič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letno poročilo Zdravstvenega doma Novo
mesto za leto 2016.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-249/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Program dela in finančni načrt Zdravstvenega
doma Novo mesto za leto 2017.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-250/2017 je bil sprejet.
Župan je v nadaljevanju seje povedal, da predlaga sprejem dodatnega sklepa, glede na to, da
se vsebina sklepa nanaša na vsebino obravnavane točke. Podrobno obrazložitev je podal
občinski svetnik Jože Simončič, ki deluje kot član v Svetu zavoda Zdravstvenega doma Novo
mesto.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej kot soustanoviteljice Zdravstveni dom Novo mesto
zahteva, da Zdravstveni dom Novo mesto v najkrajšem možnem času v skladu z
veljavno pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice in neprave služnosti št. 47824-5/2014/5
(1081) z dne 8.6.2015, izvede vse aktivnosti za prevzem parkirišča (svoje investicije) v
upravljanje in prične z njo gospodariti na način, da si iz prihodka parkirnin povrne
celoten finančni vložek investiran v izgradnjo parkirišč oz. z Mestno občino Novo mesto
sklene ustrezen dogovor o vračilu vseh finančnih sredstev vloženih v izgradnjo parkirišč
z obrestmi vred.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI sta glasovala 2 člana.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-262/2017 je bil sprejet.
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3. Predstavitev poročila o delu Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto za
leto 2016 ter program dela Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto za
leto 2017
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala sekretarka OZ
RK Novo mesto Barbara Ozimek.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Albert Pavlič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Poročilo o delu Območnega združenja
Rdečega križa Novo mesto za leto 2016.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-251/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Program delu Območnega združenja Rdečega
križa Novo mesto za leto 2017.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-252/2017 je bil sprejet.

4. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2016
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. Razpravljala sta svetnika: Albert Pavlič in Peter Cvelbar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s Poročilom o delu Nadzornega odbora
Občine Šentjernej za leto 2016.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI je bil 1 član.
Sklep št. 032-253/2017 je bil sprejet.
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Svetnik Albert Pavlič je predlagal dodaten sklep, ki ga je župan uvrstil na glasovanje:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se Nadzornemu odboru Občine Šentjernej
naloži, da svoje poročilo dopolni s povzetkom glavnih ugotovitev, nepravilnosti in
predlogov za odpravo le-teh ter uvrsti točko ponovno na naslednjo sejo občinskega
sveta.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-261/2017 je bil sprejet.
5. Obravnava letnega programa dela JP EDŠ d.o.o., Šentjernej za leto 2017
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal prokurist JP
EDŠ d.o.o., Šentjernej Gašper Bregar.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Albert Pavlič, Andrej Mikec, Vesna Bregar,
Franc Šinkovec, Viktorija Rangus, Peter Cvelbar, Jože Simončič in Mojca Lampe Kajtna.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letni program dela JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej
za leto 2017.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-254/2017 je bil sprejet.

6. Obravnava predloga sklepa o razrešitvi člana Komisije za spremljanje položaja
romske skupnosti
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala članica
Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti. Razprave ni bilo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej zaradi neupravičenosti odsotnosti od vseh sej Komisije
za spremljanje položaja romske skupnosti razreši z mesta člana Komisije za spremljanje
položaja romske skupnosti Toneta Jordana, Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-255/2017 je bil sprejet.
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7. Čistopis Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Šentjernej – II.
faza
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Will iz
občinske uprave. Razprave ni bilo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih
prireditev v občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-256/2017 je bil sprejet.
8. Predlog sklepa o soglasju k ceni 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. Razpravljal je svetnik Peter Cvelbar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog sklepa o soglasju k ceni storitve
pomoči družini na domu.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-260/2017 je bil sprejet.
9. 1. Rebalans proračuna Občine Šentjernej za leto 2017
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Andreja
Topolovšek iz občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala je svetnica Viktorija Rangus.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej podpira namero Občinske uprave Občine Šentjernej,
da za dokončno izpeljavo projekta Vrtec Šentjernej 1 in Vrtec Šentjernej 2 najame
dolgoročni kredit v predvideni višini 2.300.000 evrov.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-257/2017 je bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejem predlog 1. Rebalansa proračuna Občine
Šentjernej za leto 2017.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-257/2017 je bil sprejet.

10. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Rajko Grimšič
iz občinske uprave. Razprave ni bilo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog sklepa o Ukinitvi statusa javnega
dobro (- 3967/5, k.o. Vrhpolje).
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-257/2017 je bil sprejet.
Župan je ob 2117 zaključil 18. redno sejo.
Številka: 9000-5/2017
Datum: 24.3.2017
Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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