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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 22.11.2017, 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: Marjetka Rangus,
Vesna Bregar, Mojca Lampe Kajtna, Andrej Mikec, Renata Turk, Franc Šinkovec, Jože
Simončič, Peter Cvelbar, Karmen Pavlič in Viktorija Rangus.
Opravičeno odsotni: Luka Luzar, Vida Judež in Albert Pavlič.
Ob 1722 se je na sejo pridružil svetnik Igor Kalin, ob 1734 svetnik Janez Selak, ob 1818 svetnik
Jože Švalj in svetnica Sabina Jordan. Na 23. redni seji je bilo prisotnih 14 občinskih
svetnikov.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- predstavniki medijev.

Pregled in potrditev zapisnika 4. izredne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 4. izredne seje je bil sprejet.
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Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 22. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Razpravljal je svetnik Peter Cvelbar in zaprosil, da se preveri glasovanje pri 12. točki
dnevnega reda 22. redne seje in se zapiše pravilen izpis glasovanja.
Svetnik Jože Simončič je povedal, da želi, da se v zapisniku dopiše, da je bil vložen amandma
na predlog akta Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Šentjernej s strani svetniške skupine SLS.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej s popravki.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 22. redne seje je bil sprejet.

Pregled in potrditev dnevnega reda
Župan Radko Luzar je pred samim sprejemom dnevnega reda predlagal razširitev dnevnega
reda s točko Imenovanje Nadzornega sveta JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej. Povedal je, da je
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 12. redni seji izpeljala postopek
pregleda prispelih vlog za članstvo v nadzornem svetu JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej. Točko bi
uvrstili na zadnjo točko.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se na dnevni red 23. redne seje uvrsti
dodatna točka z naslovom: Imenovanje Nadzornega sveta JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog sklepa je bil sprejet.
Svetnica Viktorija Rangus je dejala, da zaradi kršitve zakonodaje predlaga umik 10. in 11.
točke z dnevnega reda 23. redne seje. Direktor občinske uprave je pojasnil, da je pripravi
gradiva prišlo do napake, in da je vsebina gradiva povsem enaka. Napaka se je zgodila na
uvodni strani pripravljavca gradiva točke.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagala svetnica Viktorija Rangus:
2

predlog
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se točki 10 in 11 umakneta z dnevnega reda
23. redne seje.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA so glasovali 3 člani.
PROTI je glasovalo 5 članov
Predlog sklepa ni bil sprejet.
Župan je v nadaljevanju predlagal, da se zadnja točka Obravnava odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o organizaciji delovnih področjih prestavi na 4. točko dnevnega reda 23.
seje, ker gre za zunanjo razlagalko.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da zadnja točka Obravnava odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji delovnih področjih prestavi na 4.
točko dnevnega reda 23. seje.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog sklepa je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 23. redne seje.
Navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.

Dnevni red 22. redne seje:
Vprašanja in predlogi;
Obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šentjernej
Študija prostorskega razvoja naselja Šentjernej
Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnih
področjih občinske uprave Občine Šentjernej
5. Obravnava predloga cen programov predšolske vzgoje za vrtec Čebelica;
6. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svetu zavoda Osnovne šole Šentjernej
7. Obravnava predloga Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej za
leto 2018
8. Obravnava predloga Sklepa vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2018
9. Obravnava predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2018
10. Obravnava predloga Statuta Občine Šentjernej
1.
2.
3.
4.
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11. Obravnava predloga Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov v Občini Šentjernej
12. Imenovanje Nadzornega sveta JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej
1. Vprašanja in predlogi
Župan je povedal, da smo s strani svetnice Viktorije Rangus po elektronski pošti prejeli pisna
vprašanja. Dejal je, da bomo odgovore posredovali pisno. Svetnica je želela, da se vsi
odgovori posredujejo vsem svetnikom in se objavijo na spletni strani.
Svetnik Igor Kalin je vprašal kaj se dogaja s postavitvijo tovarne za predelavo rib, kar zanima
občane. Župan je povedal, da je bilo s strani upravne enote izdano gradbeno dovoljenje za
predelavo, kar mu je sporočil Ivan Kralj. Za nadaljnjo fazo pa ni več novic.
Svetnik Jože Simončič je vprašal glede kanala, ki še ni bil dan v najem, zakaj ne in kdaj bo
prosil je, da naj občina oceni koliko je v proračunu izpada prihodkov. Župan je povedal, da bo
odgovor podan pisno.
2. Obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Istok Zorko s Komunale
Novo mesto d.o.o.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala je svetnica Viktorija Rangus.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-345/2017 je bil sprejet.
3. Študija prostorskega razvoja naselja Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Dušan Blatnik iz podjetja
Savaprojekt d.d.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Marjetka Rangus, Andrej Mikec, Mojca
Lampe Kajtna, Igor Kalin, Jože Simončič in Renata Turk.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s predlogom Študije (vizije) prostorskega
razvoja naselja Šentjernej izdelovalca Savaprojekt d.d., Krško in sprejme, da ga razširi
z javno razpravo.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-346/2017 je bil sprejet.

4. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in
delovnih področjih občinske uprave Občine Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Edita Dobaj, direktorica
Inštituta za plače in delovna razmerja Idealis. Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta
svetnika: Andrej Mikec in Viktorija Rangus.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI so glasovali 4 člani.
Sklep št. 032-347/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej prekvalificira osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine
Šentjernej v predlog.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI so glasovali 3 člani.
Sklep št. 032-348/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI so glasovali 3 člani.
Sklep št. 032-349/2017 je bil sprejet.
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5. Obravnava predloga cen programov predšolske vzgoje za vrtec Čebelica
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Bambič iz občinske
uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Marjetka Rangus, Vesna Bregar, Igor Kalin
in Jože Simončič.
Po razpravi so se občinski svetniki odločili, da predlog sklepa ne sprejmejo, in da pozovejo
vodstvo vrtca, da predstavi točko dnevnega reda z več informacijami na naslednji redni seji
občinskega sveta.
6. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svetu zavoda Osnovne šole Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej Mikec.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi mandat nadomestni predstavnici v Svetu Zavoda
Osnovne šole Šentjernej, Sabini Jordan, Zameško 22, Šentjernej, za preostanek
mandatne dobe.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-350/2017 je bil sprejet.
7. Obravnava predloga Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej
za leto 2018
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Suzana Kovačič Mihorič iz
občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Franc Šinkovec.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o financiranju političnih strank v Občini
Šentjernej za leto 2018.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-351/2017 je bil sprejet.
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8. Obravnava predloga Sklepa vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2018
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Suzana Kovačič Mihorič iz
občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala je svetnica Viktorija Rangus.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-352/2017 je bil sprejet.
Župan Radko Luzar je ob 2030 predlagal odmor.
23. redna seja se je nadaljevala ob 2045.
9. Obravnava predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2018
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Andreja Topolovšek iz
občinske uprave. V imenu statutarno pravne komisije je spregovorila Viktorija Rangus.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Marjetka Rangus, Karmen Pavlič, Sabina
Jordan, Franc Šinkovec, Jože Simončič in Igor Kalin.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga proračuna za
leto 2018.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-353/2017 je bil sprejet.
10. Obravnava predloga Statuta Občine Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Rajko Grimšič iz občinske
uprave. Statut je bil predhodno obravnavan na Seji Statutarno pravne komisije, zato je župan
dal besedo tudi predsednici Statutarno pravne komisije Viktoriji Rangus in odprl razpravo.
Razpravljal ni nihče.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Franc Šinkovec:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme amandma št. 1.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče
Sklep št. 032-354/2017 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Franc
Šinkovec:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme amandma št. 2.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-355/2017 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Statuta Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče
Sklep št. 032-356/2017 je bil sprejet
11. Obravnava predloga Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Rajko Grimšič iz občinske
uprave. Tudi ta pravilnik je bil predhodno že obravnavan na Seji Statutarno pravne komisije,
zato je župan dal besedo predsednici Statutarno pravne komisije Viktoriji Rangus, ki je
predlagala, da se glasuje o dveh amandmajih. Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagala svetnica Viktorija Rangus:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme amandma št. 1.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-357/2017 je bil sprejet
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Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa, ki ga je predlagala svetnica Viktorija
Rangus:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme amandma št. 2.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-358/2017 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog 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 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-359/2017 je bil sprejet
12. Imenovanje Nadzornega sveta JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej Mikec. Dejal je, da je komisija do
20.11.2017 prejela pet popolnih vlog.
Predlagani kandidati so:
Zap. št.
kandidat
1
Ignac Bakše
2
Jurij Kos
3
Marjan Medved
4
Danijela Pavlič
5
Ivan Škedelj Močivnik

predlagatelj
Janez Selak
Mojca Lampe Kajtna
Andrej Mikec
Jože Simončič
Viktorija Rangus

Občinskemu svetu Občine Šentjernej je predlagal izvolitev volilnega odbora in izvedbo tajnih
volitev.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi volilni odbor v sestavi: predsednica Marjetka
Rangus in članici Sabina Jordan in Vesna Bregar.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče
Sklep št. 032-360/2017 je bil sprejet
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Anita Petrič je razdelila glasovnice in sledilo je tajno glasovanje.
Predsednica volilnega odbora Marjetka Rangus je pripravila zapisnik in podala naslednje
ugotovitve: volilni odbor je na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej 22.11.2017
pri ugotavljanju izida glasovanja tajnih volitev ugotovil, da je bilo razdeljenih 13 glasovnic,
oddanih je bilo 13 glasovnic, od tega je bilo 13 glasovnic veljavnih in 0 glasovnic
neveljavnih. Pripravljenih je bilo 18 glasovnic, 5 je ostalo praznih. Odbor pri ugotavljanju
volilnega izida ni ugotovil nepravilnosti. Po preštetih glasovih so kandidati in kandidatke
prejeli naslednje glasove: Ignac Bakše 10 glasov, Jurij Kos 10 glasov, Danijela Pavlič 9
glasov in Ivan Škedelj Močivnik 5 glasov in Marjan Medved 3 glasove. Iz rezultatov je
sledilo, da so izvoljeni člani: Ignac Bakše, Jurij Kos in Danijela Pavlič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej za člane Nadzornega sveta javnega podjetja EDŠ –
Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej - predstavnika ustanovitelja, predlaga: Ignac Bakše,
Jurij Kos in Danijela Pavlič.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-361/2017 je bil sprejet
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej za člane Nadzornega sveta javnega podjetja EDŠ –
Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej za dobo štirih let imenuje:
1. Ignac Bakše
2. Jurij Kos
3. Danijela Pavlič
4. Franc Majzelj
5. Peter Pungerčar.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-362/2017 je bil sprejet
Številka: 9000-14/2017
Župan je ob 2220 zaključil 23. redno sejo.
Datum: 24.11.2017
Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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