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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 20.12.2017, 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 11 občinskih svetnikov: Darka Brajdič,
Vesna Bregar, Peter Cvelbar, Sabina Jordan, Luka Luzar, Franc Šinkovec, Andrej Mikec,
Marjetka Rangus, Viktorija Rangus, Jože Simončič in Janez Selak.
Opravičeno odsotni: Mojca Lampe Kajtna, Vida Judež in Albert Pavlič.
Ob 1715 se je na sejo pridružil svetnik Igor Kalin in svetnica Karmen Pavlič. Ob 1720 se je
pridružila svetnica Renata Turk in ob 1727 svetnik Jože Švalj. Na 23. redni seji je bilo
prisotnih 15 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- predstavniki medijev.
Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 23. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Razpravljala je svetnica Viktorija Rangus in podala dve pripombi. Zaprosila je, da se popravi
vrstni red zapisa glasovanja dveh predlogov sklepov na strani 2 (uvrstitev dodatne točke in
umaknitev 11. in 10. točke z dnevnega reda). Prav tako je zahtevala, da se pri zapisu 9. točke
dnevnega reda izbriše zapis, da je kot predsednica Statutarno pravne komisije podala
obrazložitev, namreč razpravljala je le kot svetnica v času razprave. Svetnica Darka Brajdič je
želela, da se jo v zapisniku navede kot upravičeno odsotno s 23. redne seje.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej s popravki.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 23. redne seje je bil sprejet.
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Pregled in potrditev dnevnega reda

Dnevni red 24. redne seje:
1. Vprašanja in predlogi;
2. Obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šentjernej
3. Obravnava Odloka o razglasitvi Pleterje – Muzej na prostem za kulturni spomenik
lokalnega pomena
4. Obravnava predloga cen programov predšolske vzgoje za vrtec Čebelica
5. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej
6. Obravnava predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2018
Župan je dal dnevni red 24. redne seje v razpravo.
Svetnica Viktorija Rangus je v skladu z drugo alinejo 39. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Šentjernej, predlagala umik 6. točke z dnevnega reda z utemeljitvijo, da je pri
pregledu gradiva ugotovila, da je v preambuli predloga Odloka o proračunu Občine Šentjernej
za leto 2018 napačna navedba številke Uradnega vestnika Občine Šentjernej v katerem je
objavljen Statut Občine Šentjernej, ki v 22. členu določa, da občinski svet v okviru svojih
pristojnosti med drugim sprejema občinski proračun. Na 23. redni seji je občinski svet sprejel
Statut Občine Šentjernej, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej št.
10/2017. V 134. členu prehodnih in končnih določb je navedeno, da začne statut veljati 15
dan po uradni objavi. To je 15.12.2017. Z uveljavitvijo novega statuta preneha veljati Statut
Občine Šentjernej UPB2 - Uradni vestnik Občine Šentjernej 3/2012, je še povedala svetnica
Viktorija Rangus.
Pravnica Tina Gazvoda je odgovorila, da ne gre za napako, ki bi vplivala na vsebino odloka in
se bo po sprejetju odloka in njegovi objavi ustrezno upoštevala pravilna navedba številke
uradnega vestnika. Župan je povedal, da je v času oddaje gradiva še veljal stari statut.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagala svetnica Viktorija Rangus:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se točka 6 z naslovom Obravnava predloga
Proračuna Občine Šentjernej za leto 2018 umakne z dnevnega reda 24. redne seje.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 5 članov.
PROTI je glasovalo 8 članov.
Predlog sklepa ni bil sprejet.
Svetnik Igor Kalin je podal pripombo na naslov 6. točke dnevnega reda, kjer je zapisano, da
gre za predlog proračuna in ne sprejem odloka kot bi bilo pravilno. Svetnica Viktorija Rangus
je povedala, da z gradivom za 2. Obravnavo, novega predloga proračuna ni prejela.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa, ki ga je predlagal svetnik Igor Kalin:
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Občinski svet Občine Šentjernej sprejme popravek naziva 6. točke dnevnega reda s
pravilno navedbo: Obravnava Proračuna Občine Šentjernej za leto 2018.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 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 24. redne seje.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
1. Vprašanja in predlogi
Svetnica Viktorija Rangus je vprašala ali je občina prejela kakšno pobudo s strani vodstva
šole glede izvedbe del v športni dvorani Osnovne šole Šentjernej. Povedala je, da so dela zelo
slabo opravljena, zato jo zanima, kdo je nad izvedenimi deli opravljal nadzor, prav tako je
vprašala ali je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. V nadaljevanju je
vprašala, kdaj se bodo pomanjkljivosti odpravile in kako se je projekt financiral. Namreč
zasledila je, da je bila ena situacija že plačana, in sicer v višini 60.000 evrov.
Župan Radko Luzar je povedal, da s strani šole ni bila podana nobena pobuda. Direktor
občinske uprave Samo Hudoklin je odgovoril, da uradnega dopisa s strani občine ni bilo. Bili
smo v kontaktih v času trajanja investicije. Dejal je, da se strinja, da je do nekaj napak prišlo,
ki pa bodo odpravljene. Vse napake so bile pregledane s strani nadzora podjetja Štraf d.o.o.
Ob primopredajnem zapisniku dne 7.12.2017 so bile napake zaznane in zapisane. Izvajalec bo
glavnino napak opravil med vikendom, v času od 12. do 14. januarja 2018. Glede plačila smo,
na osnovi pridobljenega sklepa o sofinanciranju investicije, morali plačati situacijo v višini
povrnitve sredstev iz naslova prenove športnih podov, da smo lahko na Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport posredovali zahtevek za izplačilo sredstev, je še povedal
direktor.
Svetnik Luka Luzar je podal pobudo staršev iz Ledeče vasi, čigar otroci morajo del vasi
pešačiti po delu nevarnega odseka (Prekopa - Šentjernej). Vprašal je, ali je možno zagotoviti
varnost od postajališča do Ledeče vasi z ureditvijo poljske poti.
Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je odgovoril, da je bila že v letu 2015 podana
pobuda s strani staršev. Dejstvo je, da smo se dogovorili, da bo občina k temu pristopila, da se
mimo Jurkovičeve hiše naredi propust in po delu privatnih zemljišč naveže pot na poljsko
javno pot. Vaščani lastniki so rekli, da bodo dali soglasja za takšno ureditev. Do realizacije
žal ni prišlo, je odgovoril direktor.
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Svetnica Darka Brajdič je povedala, da je 4.4.2017 potekala seja Komisije za spremljanje
položaja romske skupnosti na kateri so člani sprejeli nekaj sklepov, ki pa niso bili nikoli
realizirani. Zanima jo, zakaj se sklepi, ki so zapisani v zapisniku ne realizirajo. Sama želi
pomagati vsem romom, zato daje tudi pobude. Svetnica želi, da se na dnevni red občinske seje
uvrsti točka o romski problematiki.
Svetnica Vesna Bregar je povedala, da je 7.12.2017 poslala dve pobudi in pričakuje do
naslednje seje, da bo prejela pisna odgovora.
Župan Radko Luzar je odgovoril, da je pobuda glede križišča v smeri industrijske cone res na
mestu. To je državna cesta in še nismo prejeli pravih informacij kako se zadeve lotiti in
kakšen je to projekt. Pobuda je smiselna, vendar ni majhen zalogaj, je še povedal župan.
Svetnica Karmen Pavlič je vprašala glede ceste v Gor. Mokrem Polju, zakaj vaščani niso bili
o zapori ceste obveščeni, kdo jih mora obveščati, občina ali izvajalec. Dala je pobudo
občanov iz Zapuž. Zanima jih, ali bi bila možna postavitev ogledala v križišču, ker je le-to
nepregledno. Prav tako je vprašala glede kanalizacije v Orehovici, kdaj se bo polagala naprej.
Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je povedal, da se je zaprtje ceste zgodilo na
Dolenjem Mokrem Polju. Dolgo se ni vedelo kako bo potekala sama izvedba na tem odseku.
Na pobudo vaščanov iz preteklosti se je pristopilo k rekonstrukciji meteorne kanalizacije, (ki
je bila 17 let nazaj zgrajena in ni funkcionirala). Zahtevana je bila tudi optika (Telekom), dana
je bila pobuda, da se celotno cestišče prenovi. Regijski projekt koordinira Komunala in
imamo skupnega nadzornika, tako da smo vse predloge medsebojno uskladili s projektantom,
inženirjem, nadzornikom in koordinatorjem. Iz tega naslova so določeno obdobje dela stala.
Zaradi bližajoče se zime je prišlo do pospešene izvedbe in se je odločalo, ali bo položen asfalt
v letošnjem letu, saj je bilo potrebno postoriti še dovolj drugih stvari (priključitev iz novega
vodovoda do posameznih hiš, položitev optike, položitev zunanjih robnikov pločnika,
izgradnja javne razsvetljave). Izvajalec je podal odločitev, da se asfaltira, sicer samo nosilna
plast, da bo lažje potekalo izvajanje zimske službe in promet. Dogovorili smo se, da se naredi
popolna zapora, razen za avtobus. To obvestilo je bilo objavljeno na občinski spletni strani in
na vseh medijih (radijske postaje). V Orehovici, v tej fazi, kanalizacija ni bila v načrtu. Cesta
se ne bo prekopala cela, ampak v naslednjem letu, takrat se bo uredila tudi kanalizacija. Tako
je bilo povedano tudi na sestanku, je razložil direktor.
Svetnica Marjetka Rangus je vprašala glede poteka gradnje vrtca. Zanima jo kdaj se načrtuje,
da bo prva faza zaključena in na voljo. Kako se bo reševala problematika naprej, glede na to,
da ta vrtec ne bo imel nič več prostora kot sedanji.
Župan Radko Luzar je povedal, da je bilo do sedaj v letu 2017 rojenih več kot 100 otrok.
Vrtec na tem območju je tolikšen, kolikšen je možen zaradi obsega zelenih površin in po
normativih. Večjega ne moremo delati. Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je dodal, da
je po prvotnem načrtu pridobitev uporabnega dovoljenja za prvo fazo predvidena za datum
16. marec 2018. V tem času so se za približno štirinajst dni dela podaljšala. Dela bodo
nemoteno potekala tudi med prazniki. Plan je, da se v ta prvi vrtec preselijo otroci iz osnovne
enote, iz Muce copatarice. Pogovori potekajo v to smer, da se bo en oddelek namenil v tej v
prvi fazi med letom vpisanim otrokom.
Svetnik Peter Cvelbar je vprašal, da se mu zdi 23.000 evrov za podjetje Caviar biosistemi
relativno majhno odmerjen komunalni prispevek, kaj pomeni to za naprej.
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Župan Radko Luzar je odgovoril, da ta komunalni prispevek pomeni za minula vlaganja.
Namreč vso infrastrukturo morajo zgraditi na lastne stroške. Če bodo želeli prejeti uporabno
dovoljenje morajo zgraditi celotno infrastrukturo.
Svetnica Viktorija Rangus je na spletni strani zasledila, da se je zaključil javni natečaj za
zasedbo delovnega mesta višji svetovalec za okolje in prostor. Prosi za podrobnejšo
obrazložitev in kdo je bil izbran. Prav tako je vprašala, kaj je občina plačala za 42.000 evrov
(plačila drugih storitev in dokumentacije) hiši Jelovica.
Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je odgovoril, da je postopek res zaključen. Osem
kandidatov je izpolnjevalo pogoje za uvrstitev v drugi krog. Izdani so bili sklepi o neizbiri in
en sklep o izbiri. Izbrana je kandidatka Petra Klavžar Jamnik iz Šentjerneja, krajinska
arhitektka z znanjem iz urejanja prostora. Z delom prične z novim letom. Odgovoril je še, da
je občina plačala takso zaradi vložitve revizije, kar je zneslo približno 26.500 evrov in plačilo
zunanjemu članu za svetovanje pri reviziji projekta in izvedbi postopka. Vrednost po novem
javnem razpisu je bila nižja, tako, da sredstva niso bila izgubljena.
Svetnica Renata Turk je vprašala o vlagateljih v novi obrtni coni, ali bo prišlo do realizacije
cone in zagotovitve novih delovnih mest. Pridružila se je pobudi svetnice Vesne Bregar in
predlagala, da se zgradijo pločniki znotraj naselja z drevoredom ter se tako zagotovi varnost
prebivalcev.
Župan Radko Luzar je povedal, da bodo v novi industrijski coni gradila naslednja podjetja:
Podgorje, L-tek, Lok orodjarstvo, Plastika Bevc ter še eno podjetje. Kriteriji bodo doseženi in
zagotovili bomo novih 25 delovnih mest. Celotna investicija bo znašala 1,5 mio evrov in bo
sofinancirana s strani Ministrstva za infrastrukturo do 85 odstotkov upravičenih stroškov.
Glede druge pobude je župan povedal, da trenutno investicija ni vključena v NRP-je.
Svetnik Jože Simončič je prosil, da se odgovori v prihodnje pripravijo pravočasno in se
svetnikom priložijo poleg posredovanega gradiva za sejo. Glede odgovora na njegova
zastavljena vprašanja ni bil zadovoljen, ker ni bilo med odgovori omenjeno, zakaj kanal še ni
bil oddan v najem, in kdaj bo.
Župan Radko Luzar je dejal, da bi radi problem rešili celostno. Predlagal je, da se bo zadeva
dala v obravnavo najprej Odboru za okolje in prostor.
Svetnica Viktorija Rangus je želela odgovor na njeno zadnjo pobudo glede glavne obravnave
z dne 29.11.2017 glede spora med Občino Šentjernej in DUTB pri ugotavljanju ničnosti
najemne pogodbe glede občinskih upravnih prostorov.
Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je dejal, da je poravnalni narok preložen do
predvidoma 23.1.2018. Sodnica je strankam predlagala, da se gre v poravnavo. Pogajanja
sledijo v januarju 2018.
Svetnik Igor Kalin je vprašal kaj se dogaja s Šentjernejskim sejmom, ker je bil 17.5.2017 dan
poziv za upravljanje s sejmom, kako daleč smo.
Župan Radko Luzar je odgovoril, da se ni zgodilo nič.
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2. Obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Jernej Muhič s Komunale
Novo mesto d.o.o.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-363/2017 je bil sprejet.

3. Obravnava Odloka o razglasitvi Pleterje – Muzej na prostem za kulturni
spomenik lokalnega pomena
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Mitja Simič iz Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Luka Luzar, Janez Selak, Andrej Mikec,
Jože Simončič in Peter Cvelbar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Odloka o razglasitvi Pleterje-Muzej
na prostem za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-364/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutek Odloka o razglasitvi Pleterje-Muzej na
prostem za kulturni spomenik lokalnega pomena prekvalificira v predlog.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-365/2017 je bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o razglasitvi Pleterje-Muzej na
prostem za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-366/2017 je bil sprejet.
4. Obravnava predloga cen programov predšolske vzgoje za vrtec Čebelica
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 23. redne seje. Obrazložitev je podala ravnateljica vrtca
Čebelica Ana Srpčič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Jože Simončič, Vesna Bregar, Andrej
Mikec, Janez Selak, Peter Cvelbar, Igor Kalin in Marjetka Rangus.
Po razpravi so se občinski svetniki odločili, da predlog sklepa v gradivu ne sprejmejo, saj
želijo priti do odgovora, koliko bo obremenjen občinski proračun. Svetniki so izrazili željo, da
bi bilo potrebno pregledati stroške in jih porazdeliti tako, da se čim bolj razbremeni starše.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal Andrej Mikec:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se na naslednji seji (25. redna seja)
občinskega sveta točka 4 nadaljuje, s strani občinske uprave, z jasno predstavitvijo
finančnega bremena občinskega proračuna.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-372/2017 je bil sprejet.
5. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Tina Gazvoda iz občinske
uprave. Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Andrej Mikec.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o OPN Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-367/2017 je bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o OPN Občine Šentjernej prekvalificira v predlog.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-368/2017 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o OPN Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-369/2017 je bil sprejet.
6. Obravnava predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2018
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je navedel, da je bila obrazložitev proračuna
podana že na 23. redni seji. Amandmajev ni bilo podanih.
Razpravljali so svetniki: Viktorija Rangus, Igor Kalin, Jože Simončič, Andrej Mikec.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto
2018.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI so glasovali 3 člani.
Sklep št. 032-370/2017 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 2018.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep št. 032-371/2017 je bil sprejet.
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Številka: 9000-15/2017
Župan je ob 2036 zaključil 24. redno sejo.
Datum: 22.12.2017
Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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