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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 31.5.2017, 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: Darka Brajdič,
Vesna Bregar, Peter Cvelbar, Vida Judež, Igor Kalin, Mojca Lampe Kajtna, Karmen Pavlič,
Andrej Mikec, Viktorija Rangus, Renata Turk, Janez Selak, Franc Šinkovec in Jože Švalj.
Opravičeno odsotni: Marjetka Rangus, Albert Pavlič, Luka Luzar in Sabina Jordan.
Ob 1832 se je na sejo pridružil svetnik Jože Simončič, tako je bilo prisotnih 14 občinskih
svetnikov.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- predstavniki medijev.

Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 19. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Razpravljala je svetnica Viktorija Rangus, ki je želela, da se popravi zapis v zapisniku, kjer je
bil napačno zapisan datum roka za oddajo ponudb bankam, in sicer datum roka za podajo
ponudbe je bil do 30.4.2017 in ne do 30.5.2017 kot je bilo zapisano v zapisniku na zastavljeno
vprašanje. Prav tako želi, da se popravi stavek, kjer je navedeno, da se svetnica obrne na
odgovorno za proračun.
Svetnik Igor Kalin je podal pripombo, da je razpravljal pri mnogih točkah, le-tega pa ni bilo
nikjer navedenega. Želi, da se to popravi.

1

predlog
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej s popravki.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 19. redne seje je bil sprejet.

Pregled in potrditev dnevnega reda
Pred samim sprejemom dnevnega reda je župan predlagal razširitev dnevnega reda s točko
Postopanje Občine Šentjernej v zvezi s sklepom občinskega sveta 032-270/2017 sprejetega z
dne 19.4.2017. Predlagal je, da se ta dodatna točka uvrsti takoj za točko Vprašanja in
predlogi.
Svetnica Viktorija Rangus je nato predlagala, da se točke 6, 7, 8, 14 in 17 umaknejo z
dnevnega reda.
Župan je dal predlog sklepa svetnice Viktorije Rangus na glasovanje:
Občinski svet sprejme, da se točke 6, 7, 8, 14 in 17 umaknejo z dnevnega reda 20. redne
seje.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 6 članov.
PROTI je glasovalo 6 članov.
Sklep ni bil sprejet.
Župan je dal naslednji predlog sklepa na glasovanje:
Občinski svet sprejme, da se na dnevni red 20. redne seje uvrsti dodatna točka z
naslovom: Postopanje Občine Šentjernej v zvezi s sklepom občinskega sveta 032270/2017 z dne 19.4.2017.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI so glasovali 3 člani.
Sklep je bil sprejet.

Dnevni red 20. redne seje:
1. Vprašanja in predlogi;
2. Postopanje Občine Šentjernej v zvezi s sklepom občinskega sveta 032-270/2017 z dne
19.4.2017
3. Predstavitev Letnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016
4. Predstavitev Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2017
5. Obravnava elaboratov o oblikovanju cen občinskih gospodarskih javnih služb
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6. Predstavitev stališč podjetja CeROD glede Analize obstoječega stanja s predlogi
izboljšav in drugih rešitev za dejavnost ravnanja z odpadki v občini Šentjernej
7. Predlog za odobritev financiranja za nakup osnovnih sredstev
8. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o.
Šentjernej
9. Osnutek Statuta Javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej
10. Obravnava predloga 2. Rebalansa Proračuna Občine Šentjernej za leto 2017
11. Obravnava predloga podaljšanja pogodbe o koncesiji za opravljanje zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni za program patronaže in zdravstvene nege na domu
12. Obravnava predloga sklepa o določitvi začasnega izpisa otrok iz vrtca
13. Obravnava Letnega programa športa v občini Šentjernej za leto 2017
14. Obravnava Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov v občini Šentjernej
15. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Šentjernej
16. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za priznanje in nagrade
17. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Šentjernej
18. Obravnava osnutka Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o
povračilu stroškov v Občini Šentjernej
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 20. redne seje.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI sta glasovala 2 člana.
Sklep je bil sprejet.

1. Vprašanja in predlogi
Občinski svetnik Andrej Mikec je podal pobudo Lovske družine Šentjernej, da se na
določenih prometnicah po občini, predvsem na odseku Maharovec – Draga, ki je občinska
cesta, postavijo prometni znaki nevarnost naleta divjadi. Hkrati je podal pobudo, da se tak
prometni znak postavi tudi na državni cesti Šentjernej-Kostanjevica na Krki saj cesta poteka
do vasi Gornja Prekopa skozi Lovišče LD Šentjernej. Postavil je tudi vprašanje, ki se nanaša
na sprejeti sklep v zadevi nakupa doline Kobile s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano ali je država pripravljena za odkup gozdov. Po njegovih informacijah je denar na
ministrstvu zagotovljen, zato meni, da občinska uprava z županom vpraša na ministrstvo kaj
se v zvezi s tem dogaja. Prosi za pisen odgovor. Podal je tudi predlog vezan na bodočega
investitorja v občini na Caviar biosistemi, predelava in trgovina d.o.o. Želi, da župan pozove
investitorja, da le-ta zainteresirano javnost in bližnje sosede pelje pogledat primer prakse, kjer
tak ali podoben obrat že nekje deluje.
Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je povedal, da je vloga glede postavitve znakov
divjad na cesti že v obravnavi, in da so tudi sredstva za ta namen rezervirana v proračunu.
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Občinska svetnica Darka Brajdič je podala predlog na Rebalans proračuna Občine Šentjernej,
da se sredstva (javni denar) nameni tudi za Rome. Povedala je, da je kot občinska svetnica
zavedena, in da je bilo na Komisiji za spremljanje položaja romske skupnosti sprejeto, da se
bodo sredstva namenila za Rome. Župan je povedal, da sredstva v proračun za ta namen niso
rezervirana, ker se gradi nov vrtec, ki bo zgrajen za vse otroke, tudi romske. Župan je
povedal, da bo poskrbel, da bo v romsko naselje postavljen kontejner za smeti.
Občinski svetnik Igor Kalin je vprašal kako daleč je zadeva glede označitve postajališča na
cesti Šentjernej – Dobrava. Opozoril je, da naj občina čim prej zadevo uredi, da ne bo prišlo
do nesreče. Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je dejal, da se bo šlo z avtobusnim
prevoznikom pogledati obvoz poti čez Mihovico in Roje, da se ne bi več ustavljalo na
regionalki, ampak v samem naselju. Poskusili bomo spremeniti režim vstopa in izstopa z
namenom večje varnosti. To bi lahko bila kratkoročna varna rešitev, je še dejal direktor.
Svetnik Igor kalin je opozoril na cesto Roje – Čadraže, ki je v slabem stanju. Kaj se dogaja na
zemljiščih pod Gostiščem Turk, je še vprašal. Ali ima občina za to kakšne pristojnosti. Prav
tako je želel pisen kronološki odgovor glede dogajanja na relaciji DUTB – občina glede
najema teh prostorov, glede na to, da je bil predstavljen predlog o selitvi. Prav tako želi pisen
odgovor, kolikšna je bila vrednost investicije v Šmarju, ker se pojavljajo različne številke.
Občinski svetnik Janez Selak je povedal, da občani opažajo, da se nekateri krajani, ki
prihajajo od drugod poseljujejo po zidanicah in bodo lahko kmalu nastale težave; zadaj so
namreč velike obveznosti občine do teh ljudi (vodovod, komunalne storitve). Župan je
povedal, da se bo zadeva pravno pregledala in dalo pojasnilo.
Občinska svetnica Karmen Pavlič je vprašala kdaj se bodo uredile zadeve glede lastništva
med občino in PGD Orehovica (gasilski dom). Župan je povedal, da je Gasilska zveza
Šentjernej že podala predlog za ureditev prenosa lastništva vseh gasilskih domov s
pripadajočimi zemljišči. Povedal je, da se bo zadeva uredila za vse gasilske domove naenkrat.
Svetnica je v imenu krajanov Zapuže vprašala, kdaj se bodo uredile ceste v tem naselju (po
projektu Hidravlične izboljšave). Župan je povedal, da bo do konca leta vse urejeno. Prav tako
je vprašala kako bo z ureditvijo prometnega režima v vasi Orehovica, ker je pot zelo nevarna.
Odgovor je podal direktor občinske uprave Samo Hudoklin, ki je povedal, da je občina že
delno pristopila k reševanju tega problema; namreč naredil se bo pločnik in javna razsvetljava
(projekt je bil narejen že v letu 2007). Svetnica je izpostavila, da so svetniki že v začetku
mandata postavili prioritete, to so skrb za varne šolske poti.
Občinski svetnik Jože Simončič je podal pripombo na prvo točko vprašanja in predlogi, ki
traja predolgo. Predlagal je, da se vprašanja posredujejo že pet dni pred sejo in se lahko na seji
svetniki posvetijo bistvenim zadevam. Pravnik Rajko Grimšič je povedal, da bo nov
poslovnik predvideval posredovanje vprašanj tri dni pred samo sejo in rešil ta problem.
Občinska svetnica Viktorija Rangus je dala pobudo, da se v bodoče seje načrtujejo v skladu s
45. členom poslovnika, da le-te ne trajajo dlje kot 4 ure, maksimalno z 7 do 8 točkami. Prav
tako je vprašala, kdaj je občina pridobila soglasje Ministrstva za finance za pridobitev
dolgoročnega kredita za izgradnjo vrtca I in II ter pri kateri banki je občina sklenila
dolgoročni kredit za izgradnjo vrtca I in II.
Andreja Topolovšek je povedala, da smo v postopku pridobitve ponudb za najem
dolgoročnega kredita. V skladu z veljavno zakonodajo bo občina po pridobitvi najugodnejše
bančne ponudbe vložila na Ministrstvo za finance vlogo za pridobitev soglasja k
zadolževanju.
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Občinski svetnik Igor Kalin se ne strinja, da na seji svetniki ne bodo mogli s strani občanov
predlagati pobude in zastavljati vprašanja.
Občinska svetnica Darka Brajdič je ob 1913 zapustila sejo.
2. Postopanje Občine Šentjernej v zvezi s sklepom občinskega sveta 032-270/2017 z
dne 19.4.2017.
Gradivo je bilo svetnikom razdeljeno na seji pred sprejemom dnevnega reda. Obrazložitev je
podal pravnik Rajko Grimšič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s postopanjem Občine Šentjernej pri
pridobivanju stališč koncesionarja WTE Projektna družba Kranjska gora d.o.o. v zvezi
z Analizo obstoječega stanja s predlogi izboljšav in drugih rešitev za dejavnost
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-284/2017 je bil sprejet.
3. Predstavitev Letnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal direktor
Komunale Novo mesto d.o.o. Gregor Klemenčič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta svetnika: Andrej Mikec in Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za
leto 2016.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-285/2017 je bil sprejet.

4. Predstavitev Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2017
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal direktor
Komunale Novo mesto d.o.o. Gregor Klemenčič.
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Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Igor Kalin, Mojca Lampe Kajtna, Jože
Simončič, Andrej Mikec in Franc Šinkovec.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za
leto 2017.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče
Sklep št. 032-286/2017 je bil sprejet.
5. Obravnava elaboratov o oblikovanju cen občinskih gospodarskih javnih služb
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal direktor
Komunale Novo mesto d.o.o. Gregor Klemenčič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali je svetnik Igor Kalin.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o potrditvi elaborata in predračunske
lastne cene oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških
odpadkov v občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-287/2017 je bil sprejet.
6. Predstavitev stališč podjetja CeROD glede Analize obstoječega stanja s predlogi
izboljšav in drugih rešitev za dejavnost ravnanja z odpadki v občini Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal direktor
podjetja CeROD Albin Kregar.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Igor Kalin, Franc Šinkovec, Andrej Mikec,
Peter Cvelbar, Mojca Lampe Kajtna, Janez Selak in Jože Simončič.
Svetnik Andrej Mikec je predlagal sklep, da se na seji da besedo tudi direktorju sektorja
komunale iz podjetja Kostak Jožetu Leskovarju. Svetnik Janez Selak pa je predlagal, da se da
besedo tudi predsedniku Civilne iniciative za zdravo življenje in čisto okolje Zdenku
Antončiču.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se na 20. redni seji da besedo direktorju
sektorja komunale iz podjetja Kostak d.d. Jožetu Leskovarju in predsedniku Civilne
iniciative za zdravo življenje in čisto okolje Zdenku Antončiču.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-288/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se je seznanil s stališči CeROD-a glede analize
obstoječega stanja s predlogi izboljšav in drugih rešitev za dejavnost ravnanja z odpadki
v občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-289/2017 je bil sprejet.
Svetnik Jože Simončič je predlagal pavzo.
Župan je predlagal, da se glasuje ali se seja prekini ali nadaljuje.
Župan je dal na naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se 20. redna seja nadaljuje.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA sta glasovala 2 člana.
PROTI je glasovalo 8 članov.
Sklep ni bil sprejet.
Župan je ob 2203 prekinil 20. redno sejo.

ZAPISNIK
nadaljevanja 20. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 7.6.2017, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Šentjernej
Sejo je vodil župan Radko Luzar.
Ob pričetku seje ob 18. 15 je bilo na seji prisotnih 12 občinskih svetnikov: Darka Brajdič,
Vesna Bregar, Peter Cvelbar, Sabina Jordan, Vida Judež, Igor Kalin, Mojca Lampe Kajtna,
Luka Luzar, Franc Šinkovec, Karmen Pavlič, Viktorija Rangus in Janez Selak.
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Svetnik Jože Švalj je na sejo prišel ob 1823 in Jože Simončič ob 1916.
Upravičeno odsotni: Marjetka Rangus, Andrej Mikec in Albert Pavlič.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- predstavniki medijev.
20. redna seja se je nadaljevala z 7. točko dnevnega reda.
7. Predlog za odobritev financiranja za nakup osnovnih sredstev
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: Peter Cvelbar, Viktorija Rangus, Mojca
Lampe Kajtna, Igor Kalin, Luka Luzar in Vesna Bregar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej kot izvajalec pravic ustanovitelja JP EDŠ, d.o.o.
Šentjernej soglaša z nakupom osnovnih sredstev za JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej v višini
128.500,00 evrov.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI so glasovali 4 člani.
Sklep št. 032-290/2017 je bil sprejet.
8. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o.
Šentjernej
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: Peter Cvelbar, Viktorija Rangus, Igor Kalin
in Darka Brajdič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-291/2017 je bil sprejet.
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9. Osnutek Statuta Javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej
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. Razpravljavcev ni bilo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Statut Javnega podjetja EDŠ - Ekološka
družba, d.o.o. Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-292/2017 je bil sprejet.

10. Obravnava predloga 2. Rebalansa 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. Razpravljali so svetniki: Darka Brajdič, Viktorija Rangus, Luka
Luzar in Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka 2. Rebalansa Proračuna
Občine Šentjernej za leto 2017.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI sta glasovala 2 člana.
Sklep št. 032-293/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o sprejetju Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Šentjernej za leto 2017.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-294/2017 je bil sprejet.
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11. Obravnava predloga podaljšanja pogodbe o koncesiji za opravljanje zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni za program patronaže in zdravstvene nege 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 Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej, da se zasebnima zdravstvenima delavkama:
- Mojci Zoran v.m.s., Prvomajska cesta 5, 8310 Šentjernej in Karmen Kerin v.m.s.,
Prvomajska cesta 5, 8310 Šentjernej podaljša koncesijo za opravljanje javne
zdravstvene službe na področju patronaže in zdravstvene nege na domu v obsegu 100%
programa, za obdobje petih let, to je do 5.9.2022.
- Občinsko upravo Občine Šentjernej se zadolži, da na podlagi sklepa izda odločbi o
podaljšanju koncesije in sklene aneksa k pogodbi o koncesiji.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-295/2017 je bil sprejet.
12. Obravnava predloga sklepa o določitvi 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. Razpravljali si svetniki: Vesna Bregar, Franc Šinkovec, Luka Luzar
in Peter Cvelbar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o določitvi začasnega izpisa otrok iz
vrtca.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI so glasovali 3 člani.
Sklep št. 032-296/2017 je bil sprejet.
13. Obravnava Letnega programa športa v občini Šentjernej za leto 2017
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Will iz
občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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predlog
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letni program športa v Občini Šentjernej
2017.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-297/2017 je bil sprejet.
14. Obravnava Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov 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. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Pravilnika o pomoči pri kritju
pogrebnih stroškov v občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-298/2017 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutek Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih
stroškov v občini Šentjernej prekvalificira v predlog.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-199/2017 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Pravilnika o pomoči pri kritju
pogrebnih stroškov v občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-300/2017 je bil sprejet
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predlog
15. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Will iz
občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
– izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-301/2017 je bil sprejet

16. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za priznanje in nagrade
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Andrej Mikec,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej za nadomestno članico Komisije za priznanja in
nagrade imenuje Anico Lekše, Staro sejmišče 37, 8310 Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-302/2017 je bil sprejet

17. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Andrej Mikec,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Igor Kalin.
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predlog
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine
imenuje Aleksandra Furarja, Gorenji Maharovec 27, 8310 Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-303/2017 je bil sprejet
18. Obravnava osnutka Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
organov ter o povračilu stroškov v Občini Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Rajko Grimšič
iz občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Igor Kalin.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Pravilnika o plačah in plačilih za
opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-304/2017 je bil sprejet
Številka: 9000-7/2017
Župan je ob 2055 zaključil 20. redno sejo.
Datum: 12.6.2017

Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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