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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 4.10.2017, 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: Sabina Jordan,
Vesna Bregar, Mojca Lampe Kajtna, Renata Turk, Janez Selak, Franc Šinkovec, Jože Švalj,
Jože Simončič, Peter Cvelbar, Igor Kalin, Karmen Pavlič, Luka Luzar in Viktorija Rangus.
Opravičeno odsotni: Andrej Mikec, Marjetka Rangus, Vida Judež in Albert Pavlič.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- predstavniki medijev.

Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 21. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Igor Kalin, ki je podal pripombo na zapisnik v delu kjer je želel, da se
pri sklepu številka 032-292/2017 doda drugačna besedna zveza. Namreč napisano je bilo, da
je pripombo podal Jože Simončič in ne Igor Kalin.
Svetnik Peter Cvelbar je opozoril, da se je pri točki 2 z naslovom Obravnava Načrta razvoja
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini
Šentjernej razpravljalo, da se preveri in zapiše razpravljavce.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej s popravki.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 21. redne seje je bil sprejet.
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Pregled in potrditev dnevnega reda
Župan je dal predlagani dnevni red v razpravo.
Svetnica Viktorija Rangus je predlagala umik 8. točke z naslovom Obravnava Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej, kakršen je bil
predlog tudi s strani Statutarno pravne komisije.
Župan je dal predlog sklepa svetnice Viktorije Rangus na glasovanje:
Občinski svet sprejme, da se 8. točka umakne z dnevnega reda 22. redne seje.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
Svetnik Jože Simončič je v imenu svetniške skupine predlagal umik 12. in 13. točke z
naslovom: Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Šentjernej in Obravnava Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju Občine Šentjernej z obrazložitvijo, da ni jasne
ekonomske in pravne argumentacije razen v primeru tehtnih razlogov za potek nadaljnjih
dogodkov.
Pravnik Rajko Grimšič je pojasnil, da s tem odlokom in s spremembo prvega odloka, to je
gospodarske javne službe vzpostavljamo možnost, da se izvaja ta javna služba kot javno
podjetje, naslednji odlok pa je drugi o odvajanju in čiščenju, pa nam da pravno podlago, ki je
osnovni temelj, da lahko začnemo izvajat kakršnekoli postopke. Na podlagi tega odloka bo
potrebno izdati odločbo. Dejal je, če tega odloka ne sprejmemo, nimamo osnovne temeljne
pravne podlage, da pričnemo s postopkom. Sam koncesionar je bil o tem postopku seznanjen
in tudi o vsebini samega odloka je bil seznanjen in ve v kakšno smer se zadeva premika. Kot
ste bili tudi svetniki seznanjeni s strani odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.,
je zaključil.
Svetnik Igor Kalin je tudi predlagal umik obeh točk in da točko s to vsebino obravnavamo na
posebni seji sveta. Želim, da se na sejo povabi tudi koncesionarja, da se bomo lažje odločili.
Če smo že v preteklosti naredili napako, da je ne ponovimo, je še dejal. Vprašal je, ali
koncesionar izpolnjuje svoje obveznosti, ker v nasprotnem primeru so to lahko tudi krivdni
razlogi.
Župan je odgovoril, da je bil že maja dan poziv koncesionarju, da nam odgovori na naša
vprašanja. Žal potrebnih informacij nismo pridobili. Onemogočene so nam bile informacije
glede stroškov obratovanja. Ko smo pričeli z aktivnostmi, od koncesionarja smo dva dni nazaj
prejeli pismo, da potekajo neke aktivnosti. Prve korake morami narediti s temi odloki, potem
se bodo želeli pogajat, to podajam kot moje mnenje, je še povedal župan.
Svetnik Igor Kalin je tudi vprašal o elaboratih o oblikovanju cen. Župan je povedal, da
elaborati so, le-ti pa niso skladni z odlokom. Z odgovorom je nadaljeval direktor občinske
uprave Samo Hudoklin, ki je povedal, da na 19. redni seji, kjer je bila predstavljena analiza o
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izvajanju GJS o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, je bilo jasno povedano, da
elaborat ni pripravljen v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen. Oblikovan je le v
skladu s koncesijsko pogodbo. Prav tako nam ni bil omogočen vpogled o dejanskih stroških
čistilne naprave, ker je bil po koncesijski pogodbi ta strošek pavšalni in se tako tudi plačuje.
Svetnica Viktorija Rangus je povedala, da jo zanimajo finančni učinki. Zanima jo, koliko in v
kakšni višini bo oškodovan proračun občine. Zato se prav tako strinja, da se točki umakneta z
dnevnega reda.
Župan je povedal, da gre zgolj zaradi finančnega učinka. Preden se odločamo o prenosu
koncesije bodo znani vsi podatki. Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je dodal, da je
bilo na 19. redni seji poudarjeno, da je še približno 2.100.000 evrov neodplačane glavnice. S
prisilnim odkupom imamo možnost po tej koncesijski pogodbi, da se odkupi zgolj ta
vrednost, ki je vložena noter, ne pa v naprej izračunan dobiček. Zgolj v informacijo je
povedal, da izračuni kažejo, da v tem trenutku zaradi financiranja čistilne naprave zgubljamo
80.000 evrov letno na obrestih. Obratovalni stroški so fiksni nad katerimi nimamo kontrole,
poleg tega so zadeve, ki so v neskladju z uredbo. Povedal je še, da kot občina plačujemo
direktno iz proračuna stroške, ki bi morali biti del cene (stroški vode, varovanja, ogrevanja,
osebja, varovanja, elektrike, obračunavanja, telekomunikacij). Navedel je približne zneske
mesečnih stroškov, ki se direktno plačujejo mimo cene: 4.880 evrov mesečno je stroškov
osebja, 1.400 evrov strošek elektrike, 800 do 900 evrov je strošek vode, 70 evrov zavarovanje,
nekaj malega telekomunikacij, 4.270 evrov znaša mesečni obračun. Za delovanje čistilne
naprave in kanalizacijskega sistema približno znaša mesečna faktura od koncesionarja 33.000
evrov, kjer so vključeni stroški financiranja in obratovanja.
Svetnik Jože Simončič je povedal, da osebno pozdravlja, da se zadeva razčisti. Na mizi želi
pravno in ekonomsko argumentacijo, preden bo glasoval. Vprašal je »ali če bomo po tem
sprejetem odloku res še svetniki odločali ali gremo v odkup ali ne, oziroma ali se lahko skupaj
odločimo, da gremo v odkup, ki je ekonomsko upravičen in utemeljen ter sprejmemo ta odlok
in sklep, da v to gremo?«. Citiral je 59. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Občine Šentjernej, prvo točko, ki pravi:
v zvezi z ureditvijo nemotenega prenosa izvajanja javne službe s strani obstoječega
koncesionarja (v nadaljevanju: koncesionar) na novega izvajalca Komunalo Novo mesto
d.o.o., javno podjetje (v nadaljevanju: javno podjetje) morajo stranke upoštevati naslednje:
 po uveljavitvi tega odloka, Občinski svet Občine Šentjernej sprejme poseben sklep, v
skladu s katerim bo občinska uprava Občine Šentjernej lahko izdala upravno odločbo o
odkupu koncesije od koncesionarja;
 občina in koncesionar takoj aktivno skupno pristopita k ugotavljanju odkupnega zneska
zaradi odkupa koncesije, pri čemer občinski svet odločitev o plačilu sprejme po
posebnemu sklepu, v za to določenemu postopku;
se pravi ne bomo več odločali, tako je zapisano, je še povedal svetnik Jože Simončič.
Župan Radko Luzar je povedal, da se bo o zadevi še glasovalo. Dokler zadeve ne bodo
razčiščene ne bomo sprejeli nobene odločitve. Direktor je dodal, da povsem razume svetnika
Jožeta Simončiča in dejal, da je zadeva kompleksnega značaja. Najprej se bo spremenil
fundament, kar je podlaga za nadaljnji postopek.
Svetnik Janez Selak je povedal, da ta varianta ponuja, da se bo razbremenil proračun. Odlok
je osnovna podlaga, da začnemo na tem delati resno.
Svetnik Franc Šinkovec je dejal, da se strinja s sprejemom odloka.
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Svetnik Luka Luzar je povedal, da smo končno dobili prave informacije (številke) in da je
prav, da se zadeva premakne.
Župan je povedal, da se bomo za končno potezo odločili skupaj.
Svetnik Peter Cvelbar je vprašal pravnika, katerega koraka ne moremo narediti, če tega
odloka ne sprejmemo.
Pravnik Rajko Grimšič je podal par informacij. »Postopek, ki je s tem odlokom predviden je
postopek odkupa. Kar je v tem odloku predvideno, je pravna podlaga, da lahko pristopimo k
hitrejšemu postopku. Te prehodne in končne določbe, ki jih izpostavljate, izkazujeta dve
zadevi. Prva zadeva je postopek odkupa in druga zadeva je, da se vpeljuje kontinuiranost
delovanja javne službe. Predvideni datum 1.1.2018 je postavljen zaradi tega, da se točno ve,
kdaj preneha sedanji koncesionar in nastopi novo javno podjetje (da ne ostanemo brez vodje
javne službe)« je razložil pravnik.
Svetnica Vesna Bregar je predlagala, da se zadeva reši samostojno na eni izmed prihodnjih
sej.
Svetnik Jože Simončič je predlagal 10 minutni odmor.
Po premoru ob 1925 se je seja nadaljevala. Navzočih je bilo 13 občinskih svetnikov.
Pravnik Rajko Grimšič je podal obrazložitev: »odlok je pravna podlaga, da se gre v kakršen
koli postopek razrešitve problema. V odloku je nastal problem izdaje upravne odločbe.
Upravna odločba omogoča sodno varstvo koncesionarju, lahko pa to spremenimo na način, da
damo eno stopnjo prej občinskemu svetu možnost, da se odloči o odkupu in izdaji upravne
odločbe, preden je sama odločba izdana. Ko bo to sprejeto, bo izdana upravna odločba.
Kasneje bo še enkrat občinski svet izdal sklep, to bo sklep o višini odkupne cene. Če se
občinski svet ne bo izjasnil, da se za to ceno odkupi, do odkupa ne bo prišlo. 58. člen odloka
jasno omogoča, da v primeru, da občinski svet prvega sklepa pred izdajo upravne odločbe ne
sprejme, ali drugega sklepa o višini odkupne cene ne sprejme, se bo izvajala koncesija kot se
izvaja do sedaj. Predlagal je, da se doda, da občinski svet sprejme sklep pred izdajo upravne
odločbe in ter sklep o odkupu. Lahko pa na tej točki občinski svet izda še poseben ločen sklep
od odloka, da zaveže občinsko upravo, da pridobi potrebne informacije, ki jih želijo občinski
svetniki pridobiti v zvezi z odkupom. Odlok je nujna pravna podlaga, da se lahko prične s
postopkom reševanja. Torej občinski svet bo imel možnost še dvakrat odločati o samem
odkupu. Zadevo se da rešit postopkovno po poslovniku s predlaganim amandmajem« je dejal
pravnik.
Svetnik Jože Simončič se strinja s predlaganim, da se vloži amandma. Povedal je, da umika
zahtevo po umiku obeh točk.
Svetnik Igor Kalin je predlagal 10 minutni odmor.
22. redna seja se je nadaljevala ob 1940. Prisotnih je bilo 13 občinskih svetnikov.
Župan je povedal, da smo končali na točki, da svetnik Jože Simončič umakne svoj predlog po
umiku 12. in 13. točke z dnevnega reda.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 22. redne seje.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.

Dnevni red 22. redne seje:
1. Vprašanja in predlogi;
2. Obravnava predloga sklepa o ustanoviti Varnostnega sosveta Občine Šentjernej
3. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba,
d.o.o. Šentjernej
4. Obravnava predloga Statuta Javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o.
Šentjernej
5. Predstavitev Letnega poročila JP EDŠ d.o.o., Šentjernej za leto 2016
6. Obravnava odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej
7. Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 2017 – 2020
8. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Šentjernej za leto 2017 v obdobju januar
- junij 2017
9. Obravnava predloga 3. Rebalansa proračuna Občine Šentjernej za leto 2017
10. Obravnava osnutka Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Šentjernej v volilno telo
za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije in za izvolitev kandidata za
člana Državnega sveta Republike Slovenije
11. Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Šentjernej
12. Obravnava Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Šentjernej
13. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
1. Vprašanja in predlogi
Svetnik Igor Kalin je pohvalil občinsko upravo, ker je rešila problem prevoza šolskih otrok. Z
odgovorom o višini kredita pa ni bil čisto zadovoljen z odgovorom. Zanima ga koliko kredita
ima najetega občina, kje in kolikšna je letna obveznost občine. Vprašal je tudi kolikšen je
znesek, ki ga zahteva DUTB za občinske prostore in kako daleč smo s plačilom najemnin za
občinske prostore? Je vse poravnano, ali je kakšen zadržek?
Župan je povedal, da bo vsem svetnikom poslal pisni odgovor.
Svetnik Janez Selak je vprašal glede selitve, v kakšnem položaju smo sedaj in kakšne
aktivnosti potekajo?
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Župan Radko Luzar je povedal, da aktivnosti na tem področju potekajo. Čakamo le še na
podatke. Ko bodo znani vsi pravni argumenti, o zadolževanju, o najemu in o stroških, vas
bomo na eni izmed prihodnjih sej obvestili, je dejal župan.
Svetnica Viktorija Rangus je vprašala glede razrešitve direktorice JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej in
kdaj je občinski svet sprejel sklep ali odlok o določitvi modre cone na asfaltirani površini za
OŠ Šentjernej? Prav tako je vprašala pri kateri banki je in kdaj je občina najela dolgoročni
kredit v višini 2,3 MIO za izgradnjo vrtca I.? Zahtevala je tudi odgovore na naslednja
vprašanja: Ali lahko naštejete investicije, ki se trenutno izvajajo v naši občini, ali so bile za te
investicije izvedeni javni razpisi v skladu z Zakonom o javnem naročanju? Kdaj in kje so bili
ti razpisi objavljeni? Predvsem kar se tiče gradenj. Za kolikšno vsoto ste z zaposlitvijo
pravnika v službi za splošne in pravne zadeve obremenili občinski proračun? V kakšni fazi je
pregled s strani Računskega sodišča RS glede poslovanja Občine Šentjernej v letu 2016?
Glede razrešitve direktorice je župan povedal, da bo na to temo sklical poseben sestanek, le
svetniki naj povedo kdaj. Glede drugega vprašanja je odgovoril, da občinski svet ni sprejel
nobenega sklepa ali odloka o določitvi modre cone. Glede najema kredita pri banki, je
odgovoril direktor občinske uprave, ki je povedal, da trenutno še pri nobeni, ker tečejo
postopki pridobitve soglasja s strani Ministrstva za finance. Kot najugodnejša banka je SID
banka. Glede pregleda Računskega sodišča je direktor odgovoril, da smo v fazi pred
razčiščevalnim sestankom, osnutek poročila gre v pregled v njihovo pravno službo. Povedal
je, da poročilo lahko pričakujemo v februarju prihodnje leto.
Župan je povedal, da bodo ostali odgovori posredovani pisno.

2. Obravnava predloga sklepa o ustanoviti Varnostnega sosveta Občine Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal komandir Policijske postaje
Šentjernej Robert Zupančič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Igor Kalin, Mojca Lampe Kajtna in Luka
Luzar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta
Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-316/2017 je bil sprejet.
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3. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ - Ekološka
družba, d.o.o. Šentjernej
Župan je povedal, da je obrazložitev že na 20. redni seji podal prokurist JP EDŠ, d.o.o.
Šentjernej Gašper Bregar. Odlok je bil predhodno obravnavan na Statutarno pravni komisiji,
zato je župan predal besedo predsednici Statutarno pravne komisije Viktoriji Rangus.
Predsednica Statutarno pravne komisije je podala obrazložitev, da je bil osnutek odloka
obravnavan na njihovi 11. redni seji. Komisija je podala nekaj pripomb, zato je povedala, da
bo v imenu komisije vložila tri amandmaje. Podala je obrazložitev vseh treh amandmajev. In
sicer prvega amandmaja: predlaga, da se v predlogu akta Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej uredi preambula:
Sedaj navaja: »Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 –
odl. US), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 473. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) je Občinski svet Občine Šentjernej na
podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik RS, št. 3/12) na _____.redni seji
dne _____________ sprejel«
Doda se še en zakon z navedbo člena, to je 72. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 –
ZIPRS1617), bi bila po novem preambula naslednja: Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11
– ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), 72.
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) je Občinski svet Občine
Šentjernej na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik RS, št. 3/12) na
_____.redni seji dne _____________ sprejel.
Obrazložitev drugega amandmaja: predlaga, da se v predlogu akta Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej uredi 4. odstavek 17. člen odloka:
sedaj navaja: »Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje sodišče, pristojno
za delovne in socialne spore.« Besedilo se spremeni na naslednji način: »Spore v zvezi z
imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje sodišče pristojno za upravne spore.«
Obrazložitev tretjega amandmaja:
predlaga, da se v predlogu akta Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ – Ekološka
družba, d.o.o. Šentjernej uredi 3., 4., 7. in 10. alineja 24. člen odloka:
Sedaj navajajo:
1. določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti javnega podjetja,
2. določa cene oziroma tarife za uporabo javnih dobrin,
3. imenuje nadzorni svet in revizorja,
4. daje soglasja k ustanavljanju in ukinitvi organizacijskih enot,
Besedilo se spremeni na naslednji način:
1.
lahko določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti javnega podjetja,
2.
določa cene oziroma tarife za uporabo javnih dobrin in javnih storitev,
3.
imenuje nadzorni svet,
4.
se briše
7

predlog
Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta svetnika: Igor Kalin in Peter Cvelbar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme amandma številka 1 k predlogu Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-317/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme amandma številka 2 k predlogu Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-318/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme amandma številka 3 k predlogu Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-319/2017 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o ustanovitvi JP EDŠ, d.o.o.
Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-320/2017 je bil sprejet.
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4. Obravnava predloga Statuta Javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o.
Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je povedal, da je obrazložitev že na 20. redni
seji podal prokurist JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej Gašper Bregar. Tudi statut je bil predhodno
obravnavan na seji Statutarno pravne komisije, zato je župan ponovno dal besedo predsednici
Statutarno pravne komisije Viktoriji Rangus.
Predsednica Statutarno pravne komisije je podala obrazložitev. Predlaga amandma, da se v
predlogu akta Statuta javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej uredi 1.
odstavek 29. člena statuta:
sedaj navaja: »Pravice in obveznosti direktorja se podrobneje določijo z individualno
pogodbo, sklenjeno med ustanoviteljem lastnikom in direktorjem.«
Besedilo se spremeni na naslednji način: »Pravice in obveznosti direktorja se podrobneje
določijo z individualno pogodbo, sklenjeno med ustanoviteljem in direktorjem.«
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Renata Turk, Jože Simončič in Igor Kalin.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Igor Kalin:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da se takoj po uveljavitvi odloka ter
statuta Javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej pristopi k
imenovanju Nadzornega sveta JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-321/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme amandma št. 1 k ustanovitvi JP EDŠ, d.o.o.
Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-322/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Statuta JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-323/2017 je bil sprejet.
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5. Predstavitev Letnega poročila JP EDŠ d.o.o., Šentjernej za leto 2016
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal prokurist JP EDŠ, d.o.o.
Šentjernej Gašper Bregar.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta svetnika Viktorija Rangus in Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z letnim poročilom JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej
za leto 2016.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-324/2017 je bil sprejet

6. Obravnava odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Bambič 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 Vrtec Čebelica Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-325/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej prekvalificira v predlog.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-326/2017 je bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
– izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-327/2017 je bil sprejet.
7. Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 2017 – 2020
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Bambič iz občinske
uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z informacijo Regijskega izvedbenega načrta
na področju socialnega varstva za obdobje 2017– 2020.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-328/2017 je bil sprejet.

8. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Šentjernej za leto 2017 v obdobju
januar - junij 2017
Gradivo so svetniki 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 sprejme informacijo o izvrševanju proračuna Občine
Šentjernej za leto 2017 v obdobju januar-junij (polletno poročilo).
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-329/2017 je bil sprejet.
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9. Obravnava predloga 3. Rebalansa proračuna Občine Šentjernej za leto 2017
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Andreja Topolovšek iz
občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Viktorija Rangus, Peter Cvelbar in Igor
Kalin.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka 3. Rebalansa proračuna
Občine Šentjernej za leto 2017.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI so glasovali 4 člani.
Sklep št. 032-330/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o sprejetju Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Šentjernej za leto 2017.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 032-331/2017 je bil sprejet.
10. Obravnava osnutka Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Šentjernej v volilno
telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije in za izvolitev
kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Rajko Grimšič iz občinske
uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek pravil za izvolitev predstavnikov
Občine Šentjernej v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče
Sklep št. 032-332/2017 je bil sprejet
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutek Pravil za izvolitev predstavnikov Občine
Šentjernej v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana Državnega sveta Republike Slovenije prekvalificira v predlog.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče
Sklep št. 032-333/2017 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Pravil za izvolitev predstavnikov
Občine Šentjernej v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče
Sklep št. 032-334/2017 je bil sprejet

11. Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Rajko Grimšič 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 spremembah in dopolnitvah
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-335/2017 je bil sprejet
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej prekvalificira v predlog.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-336/2017 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-337/2017 je bil sprejet

12. Obravnava Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju Občine Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Rajko Grimšič iz občinske
uprave.
Na podlagi dogovora na pričetku seje je bil vložen amandma, ki predlaga, da se v predlogu
akta Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju
Občine Šentjernej uredi 1. odstavek 59. člen: Sedaj navaja: (1) V zvezi z ureditvijo
nemotenega prenosa izvajanja javne službe s strani obstoječega koncesionarja (v
nadaljevanju: koncesionar) na novega izvajalca Komunalo Novo mesto d.o.o., javno podjetje
(v nadaljevanju: javno podjetje) morajo stranke upoštevati naslednje:
•
občinska uprava takoj po uveljavitvi tega odloka izda upravno odločbo o odkupu
koncesije od koncesionarja;
•
občina in koncesionar takoj aktivno skupno pristopita k ugotavljanju odkupnega
zneska zaradi odkupa koncesije, pri čemer občinski svet odločitev o plačilu sprejme po
posebnem sklepu, v za to določenem postopku;
•
koncesionar je dolžan javnemu podjetju na njegov vsakokraten poziv v vsem (s
takojšnjim prenosom vseh potrebnih pravic, dokumentacije, podajanju vseh relevantnih
informacij in pojasnil v tej zvezi, itd.) omogočiti nemoten in celovit prevzem opravljanja javne
službe.
Uredi se ga na naslednji način: (1) V zvezi z ureditvijo nemotenega prenosa izvajanja javne
službe s strani obstoječega koncesionarja (v nadaljevanju: koncesionar) na novega izvajalca
Komunalo Novo mesto d.o.o., javno podjetje (v nadaljevanju: javno podjetje) morajo stranke
upoštevati naslednje:
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•
po uveljavitvi tega odloka, Občinski svet Občine Šentjernej sprejme poseben sklep, v
skladu s katerim bo občinska uprava Občine Šentjernej lahko izdala upravno odločbo o
odkupu koncesije od koncesionarja;
•
za tem občina in koncesionar takoj aktivno skupno pristopita k ugotavljanju
odkupnega zneska zaradi odkupa koncesije, pri čemer občinski svet odločitev o plačilu
sprejme po posebnem sklepu, v za to določenem postopku;
•
koncesionar je dolžan javnemu podjetju na njegov vsakokraten poziv v vsem (s
takojšnjim prenosom vseh potrebnih pravic, dokumentacije, podajanju vseh relevantnih
informacij in pojasnil v tej zvezi, itd.) omogočiti nemoten in celovit prevzem opravljanja javne
službe.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Jože Simončič, ki je bil predlagatelj
amandmaja.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme amandma številka 1 k predlogu Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-338/2017 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 6 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-339/2017 je bil sprejet

13. 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. Razpravljal ni nihče.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega
dobra.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-340/2017 je bil sprejet

Številka: 9000-12/2017
Župan je ob 2210 zaključil 22. redno sejo.
Datum: 6.10.2017

Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar

16

