OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 12.7.2017, 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 11 občinskih svetnikov: Darka Brajdič,
Vesna Bregar, Peter Cvelbar, Igor Kalin, Mojca Lampe Kajtna, Marjetka Rangus, Andrej
Mikec, Viktorija Rangus, Jože Simončič, Janez Selak in Franc Šinkovec.
Opravičeno odsotni: Albert Pavlič, Karmen Pavlič, Vida Judež, Renata Turk in Luka Luzar.
Ob 1815 se je na sejo pridružila svetnica Sabina Jordan, ob 1819 pa svetnik Jože Švalj. Na 21.
redni seji je bilo prisotnih 13 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- predstavniki medijev.

Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 20. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Jože Simončič, ki je podal dva popravka, in sicer, da se pri sklepu
številka 032-292/2017 doda beseda osnutek ter pri sklepu št. 032-290/2017 napiše Občinski
svet Občine Šentjernej kot izvajalec funkcije Nadzornega sveta JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej
soglaša z nakupom osnovnih sredstev za JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej v višini 128.500,00 evrov.
Svetnik Peter Cvelbar je opozoril na nepravilen zapis razlagalca pri točki Imenovanje
nadomestnega člana Komisije za priznanje in nagrade. Razlagalec je bil Luka Luzar,
podpredsednik KMVVI in ne Andrej Mikec, kot je napisano.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej s popravki.
Navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 20. redne seje je bil sprejet.

Pregled in potrditev dnevnega reda
Župan je dal predlagani dnevni red v razpravo.
Svetnica Viktorija Rangus je nato predlagala umik 4. točke z naslovom Obravnava predloga
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej in 5. točke
Obravnava predloga Statuta Javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej z
dnevnega reda 21. redne seje.
Župan je dal predlog sklepa svetnice Viktorije Rangus na glasovanje:
Občinski svet sprejme, da se točka 4. in 5. točka umakneta z dnevnega reda 21. redne
seje.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI so glasovali 3 člani.
Sklep je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 21. redne seje brez
točke 4 in 5.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep je bil sprejet.
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Dnevni red 21. redne seje:
1. Vprašanja in predlogi
2. Obravnava Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v Občini Šentjernej Obravnava Odloka o podelitvi
koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Šentjernej
3. Obravnava Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske
javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Šentjernej
4. Predlogi za podelitev nagrad in priznanj Občine Šentjernej v letu 2017
5. Imenovanje nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Šentjernej
6. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 7. Korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep je bil sprejet.
1. Vprašanja in predlogi
Uvodoma je župan podal informacije glede dela župana med sejama.
V nadaljevanju je romska svetnica Darka Brajdič vprašala, zakaj se ni na 21. redno sejo
uvrstila točka Problematika položaja Romske skupnosti v Občini Šentjernej, kot je predlagala
z dopisom z dne 14.6.2017, ki je bil posredovan na občino.
Župan je predlagal, da Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti pripravi gradivo in
ga predloži na naslednjo jesensko redno sejo.
Občinski svetnik Jože Simončič je povedal, da je pri prvi točki vedno preveč zastavljenih
vprašanj in da točka traja predolgo. Predlagal je, da kdor ima namen postaviti vprašanje, le-to
naj odda pisno pred sejo. Odgovori pa naj se posredujejo z gradivom naslednje redne seje.
Prav tako je predlagal, da se vsa vprašanja in odgovori dajo na občinsko spletno stran.
Povedal je , da je na občino pisno posredoval tri vprašanja in prejel odgovore. Vendar z vsemi
ni zadovoljen. Na vprašanje glede nepravilnega delovanja semaforja na križišču v Šentjerneju
je odgovoril Janez Hrovat iz občinske uprave. Dejal je, da je Občina Šentjernej na to
problematiko začela opozarjati že pred leti. To je križišče treh regionalnih odsekov ter ene
lokalne ceste. Regionalna odseka 1204 (proti Novem mestu) in 1205 (proti Kostanjevici) sta
prednostna. Program je ob vgradnji deloval po principu, da je v glavni smeri zelena luč odprta
20 sekund, v primeru povečanja prometa pa 30 sekund. V stranski smeri zelena luč gori 15
sekund, v primeru najave pešca oziroma 5 sekund brez pešca. Tudi v stranski smeri se v
primeru povečanja prometa zelena podaljša na maksimalno 30 sekund. V križišču so namreč v
vseh krakih vgrajene detekcijske zanke, ki zaznavajo promet. V letu 2016 je bil na zahtevo
občine zamenjan programski modul, ki podaljšuje zeleno luč in na stranskih odsekih gori 7
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sekund. Predlagal je, da občinski svet kot najvišji organ občine sprejme sklep, da zahteva od
direkcije spremembo delovanja, da bo le-to varno za vse udeležence v prometu.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej pooblašča Občinsko upravo Občine Šentjernej, da od
Direkcije RS za infrastrukturo zahteva, da se uredi semaforizirano križišče tako, da bo
le-to omogočalo varen promet vseh udeležencev v prometu.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-306/2017 je bil sprejet.
Občinski svetnik Igor Kalin je vprašal zakaj ne deluje vodomet pred občino. Dejal je, da
enako sprašujejo tudi občani. Prav tako je vprašal glede čiščenja občinskih prostorov, kdo lete čisti. Vprašal je tudi glede najema kreditov, zanima ga koliko je nastalo stroškov pri
reprogramiranju kreditov in najemu novih kreditov. Prav tako želi, kdo je svetoval, da se
najame kredit s spremenljivo obrestno mero, ker se bo le-ta v enem letu pričel dvigovati.
Zakaj se ni občina odločila za fiksno obrestno mero. Zakaj ste pristali na povišanje obrestne
mere za 0,3 odstotka, je še vprašal.
Občinska svetnica Viktorija Rangus je povedala, da je na zadnji seji svetnik Peter Cvelbar
vprašal glede mediacije s strani bivše direktorice JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej in želi prejeti
odgovor. Župan je povedal, da bo to informacijo podal na neformalnem srečanju, kjer bodo o
tej zadevi razpravljali za zaprtimi vrati in ne na občinskem svetu. Svetnica Vesna Bregar je na
to temo vprašala, čemu odpravnina, če je bila direktorica odstavljena zaradi krivdnih
razlogov. Župan je še enkrat ponovil, da se bo o zadevi razpravljalo za zaprtimi vrati in ne
pred javnostjo. Svetnica Viktorija Rangus je vprašala glede realizacije sklepa št. 032290/2017 z nadaljevanja 20. redne seje, ki se glasi: Občinski svet Občine Šentjernej kot
izvajalec pravic ustanovitelja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej soglaša z nakupom osnovnih sredstev
v višini 128.500 evrov za nakup traktorja s priključki, traktorske prikolice in poltovornega
vozila. Vprašala je tudi, kdaj se vrne javna uslužbenka v službi za splošne in pravne zadeve s
porodniškega dopusta, ali se je v letošnjem letu sestal in kolikokrat se je sestal Nadzorni
odbor Občine Šentjernej ter koliko sej je opravil. Vprašala je tudi kako poteka izgradnja
poslovilne kapele v Gradišču. Naslednje vprašanje je naslovila na direktorja občinske uprave,
da je le-ta na osnovno šolo naslovil dopis glede parkirnih mest in sprašuje v katerem odloku je
zapisano, da so parkirna mesta namenjena le staršem. Če se je financiralo iz javnih sredstev,
so parkirna mesta dostopna vsakomur, je povedala. Bila je seznanjena s strani občanov, da
občinsko redarstvo piše kazni tistim, ki parkirajo na parkirnih mestih kjer je javno dobro.
Župan je dejal, da je bilo parkirno mesto asfaltirano z namenom, da lahko starši, ki zjutraj
pripeljejo otroke tudi parkirajo. Učitelji se pripeljejo na to mesto in ga zasedejo. Dejal je, da
se starši pritožujejo, in da je zraven dovolj veliko parkirno mesto, ki ga učitelji ne uporabljajo.
Ta zadeva se bo rešila preko občinskega sveta, je še dejal župan, ki je prosil svetnico, da
vprašanja posreduje še po mailu.
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V nadaljevanju seje je župan predlagal predlog sklepa, ki sta ga predlagala in oblikovala
občinska svetnika Jože Simončič in Andrej Mikec:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da občinski svetniki postavljajo svoja pisna
vprašanja pred sejo. Občinska uprava pisno odgovori vsem svetnikom na prejeta
vprašanja po seji, vendar najkasneje do sklica naslednje redne seje občinskega
sveta. Svetniki imajo možnost podajanja pobud in postavljanja vprašanj tudi na seji.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-307/2017 je bil sprejet.
2. Obravnava Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v Občini Šentjernej Obravnava Odloka o
podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Nina Sega iz podjetja
Eurocon d.o.o.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme dokument Načrt razvoja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini
Šentjernej. Občinski svet Občine Šentjernej pooblasti župana Občine Šentjernej, da
morebitne spremembe oziroma novelacije dokumenta Načrt razvoja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini
Šentjernej sprejme v imenu Občinskega sveta.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-308/2017 je bil sprejet.

3. Obravnava Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske
javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini
Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Boštjan Ferk iz Inštituta za
javno zasebno partnerstvo.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Andrej Mikec, Igor Kalin, Peter Cvelbar in
Jože Simončič. Odgovore je podajal tudi J projekt, Ivan Juvanc s.p.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v Občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-309/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje
izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v Občini Šentjernej prekvalificira v predlog.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-310/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme amandma na predlog predlagatelja Odloka o
podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Šentjernej s spremembo 6.
odstavka 39. člena odloka z naslednjo vsebino:
(6) Na podlagi poročila strokovne komisije odloči, v imenu koncedenta o izboru
koncesionarja z upravno odločbo, občinska uprava. Poročilo se posreduje v predhodno
obravnavo Občinskemu svetu Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-311/2017 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v Občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-312/2017 je bil sprejet.
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4. Predlogi za podelitev nagrad in priznanj Občine Šentjernej v letu 2017
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal predsednik Komisije za
priznanja in nagrade Janez Selak.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Sklep o podelitvi o podelitvi nagrad in
priznanj Občine Šentjernej za leto 2017.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-313/2017 je bil sprejet.

5. Imenovanje nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal predsednik KMVVI Andrej
Mikec.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da za nadomestnega člana Nadzornega
odbora Občine imenuje Simona Štembergerja, Cesta oktobrskih žrtev 25, 8310
Šentjernej in Jureta Grubarja, Mali Ban 6, 8310 Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI je bil 1 član.
Sklep št. 032-314/2017 je bil sprejet

6. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Rajko Grimšič iz občinske
uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetnik: Igor Kalin, Jože Simončič in Viktorija
Rangus.

7

Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra na
nepremičnini 3602/36, k.o. Vrhpolje.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-315/2017 je bil sprejet.
Številka: 9000-11/2017
Župan je ob 2100 zaključil 21. redno sejo.
Datum: 14.7.2017

Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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