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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 21.2.2018, 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,
Mojca Lampe Kajtna, Renata Turk, Peter Cvelbar, Sabina Jordan, Franc Šinkovec, Andrej
Mikec, Marjetka Rangus, Viktorija Rangus, Jože Simončič in Janez Selak.
Opravičeno odsotni: Vesna Bregar, Vida Judež, Igor Kalin, Karmen Pavlič in Albert Pavlič.
Ob 1730 se je na sejo pridružil svetnik Jože Švalj. Ob 1800 se je pridružil svetnik Luka Luzar.
Na 25. redni seji je bilo prisotnih 13 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- predstavniki medijev.
Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 24. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 24. 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 24. redne seje je bil sprejet.
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Pregled in potrditev dnevnega reda
Župan Radko Luzar je pred sprejemom dnevnega reda 25. redne seje Občinskega sveta
Občine Šentjernej predlagal prestavitev 3. točke z naslovom Predstavitev poslovnega plana
Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018 na 1. točko.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se 3. točka prestavi na 1. točko.
Navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog sklepa je bil sprejet.

Dnevni red 25. redne seje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Predstavitev poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018
Vprašanja in predlogi;
Sprejem osnutka Odloka o OPPN za počitniško naselje Gorenje Vrhpolje –jug
Predstavitev Letnega programa dela podjetja ČD-SHW d.o.o. za leto 2018
Obravnava predloga cen programov predšolske vzgoje za vrtec Čebelica Šentjernej
Predstavitev letnega programa dela JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2018
Imenovanje direktorja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej
Romska problematika v občini Šentjernej

Župan je dal dnevni red 25. redne seje v razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 25. redne seje.
Navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.

1. Predstavitev poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal direktor Komunale Novo
mesto d.o.o. Gregor Klemenčič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta svetnika: Mojca Lampe Kajtna in Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej sprejme poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za
leto 2018.
Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-376/2018 je bil sprejet.

2. Vprašanja in predlogi
Svetnik Janez Selak je v imenu občanov Ilirske ulice podal pobudo o možnostih postavitve
javne razsvetljave.
Janez Hrovat iz občinske uprave je podal odgovor, da je bilo že v lanskem letu na tem odseku
ceste zgrajen krak kanalizacije, bil obnovljen del vodovoda, prav tako so bili narejeni temelji
za postavitev kandelabrov javne razsvetljave. Bile so podane raznorazne pobude, ena izmed
teh, da bi bila ulica enosmerna ali pa, da bi se ulica zaprla in bila odprta samo za stanovalce.
Občinski svet mora te spremembe prometnih režimov sprejeti. Župan je povedal, da bi ta
javna razsvetljava že bila narejena, bila je predvidena v sklopu rekonstrukcije celotne ceste,
kjer je problem lastništva enega izmed lastnikov, zato je tudi zadeva zastala.
Svetnica Viktorija Rangus je vprašala kakšno poravnavo je občina dosegla na poravnalnem
naroku, ki je bil predviden v januarju glede občinskih upravnih prostorov na Prvomajski cesti
3 a, ki so v lasti DUTB-ja in jih ima občina v najemu?
Odgovor je podal Rajko Grimšič, ki je povedal, da je bil poravnalni narok preložen, ker je
sodišče dalo možnost strankama, da se sami poravnata. V nadaljevanju je župan povedal, da je
bil predlog na naroku, da se občina z DUTB-em poskuša uskladiti in dogovoriti. Direktor
občinske uprave Samo Hudoklin je bil na sestanku na DUTB-ju in je povedal, da obstajajo
dve variante, prva je, da se občina izseli iz teh prostorov, druga varianta je odkup po
določenih pogojih. Njihova ponudba je z zadnjega sestanka 350.000 evrov, kjer je vključena
tudi oprema, dolgovi za nazaj in kupnina. 110.000 evrov znaša znesek, ki ga lahko DUTB
preko sodišča zahteva z možnim znižanjem za znesek investicijskega vzdrževanja, do
katerega pa se še morajo opredeliti.
V nadaljevanju je svetnica vprašala kako poteka izgradnja vrtca. Ali bodo svetniki prejeli
poročilo, saj je ob koncu leta potrebno za takšne investicije podati poročilo in obravnavati na
dnevnem redu občinske seje? Ali ima občina kakršne koli težave do izvajalca del Dema plus,
ker ne nakazujete situacij na Dema plus.
Odgovor je na seji podal direktor občinske uprave Samo Hudoklin, ki je povedal, da dela
potekajo v skladu s terminskim planom. Po tem terminskem planu bo uporabno dovoljenje za
prvo fazo vrtca pridobljeno 25. maja 2018. Pri vsaki gradnji je potrebno določene zadeve
usklajevati in koordinirati, kjer nadzornik igra ključno vlogo. Z izvajalcem nimamo nobenih
težav, je še povedal.
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Glede objavljenega seznama prejemnikov kmetijskih subvencij je svetnica Viktorija Rangus
zahtevala, da se poleg tega seznama priloži še vsebinsko poročilo o izvedbi razpisa z
datumom objave. Tako kot se objavi za šport in kulturo. Prosi, da se objava dopolni.
Svetnik Andrej Mikec je glede na zastavljeno svetniško vprašanje, ki ga je posredoval v pisni
obliki, podal predlog oziroma pobudo, da se čim prej skliče sestanek s prebivalci Kotarjeve
ceste in Starega sejmišča, ker je veliko argumentov tudi proti, da ne bo prihajalo do nesoglasij
med krajani. Glede razprave o poravnavi med DUTB-jem in občino Šentjernej je vprašal, kdaj
bomo odgovorili na ponudbo ter kdaj bomo o tem odločali.
Župan je odgovoril, da je sestanek načrtovan že vse od septembra lansko leto, vendar zaradi
neuskladitve z enim lastnikom, se ta sestanek še ni izvedel. Potrdil je, da se bo sestanek
sklical na občini v roku enega tedna. Glede DUTB-ja je odgovoril, da smo že imeli sestanek,
kjer nam je ponudil odkup na obroke na šest let. Žal gre to v kvoto zadolževanja in se ne
moremo zadolžiti v tej smeri. Na marčevski seji bodo zadeve že bolj razjasnjene.
Svetnik Jože Simončič je glede problematike prostorov podal pobudo, da se na občinskem
svetu v roku desetih dni sprejme odločitev. Ne želi, da se zadeva odlaga in se je ne reši. Nato
je ponovno vprašal glede predaje kanala v najem. Želi, da se mu odgovori zakaj se še ni
predal in kakšna je zaradi tega škoda v proračunu občine, želi, da župan pove datum. Na resno
vprašanje pričakuje resen odgovor, je še dejal.
Župan je odgovoril, da bomo dali kanal v najem v najkrajšem možnem času. Omenil je datum
1.3.2018. Tehničnih ovir ni.
Župan Radko Luzar je v nadaljevanju točke povedal, da že več kot leto dni potekajo razgovori
in pobude s strani PGD Šentjernej in tudi s strani GZ Šentjernej, da se pristopi k reševanju
prostorske problematike gasilskega doma Šentjernej. Želja je, da se v naslednjih letih proti do
nove stavbe. Dejal je, da predsednik PGD Šentjernej Aleksander Furar podal željo, da se
reševanje prostorske problematike predstavi na seji občinskega sveta v okviru pobud in
vprašanj. Svetniki so se strinjali, da lahko spregovori Aleksander Furar, ki je predstavil
pobudo izgradnje novega gasilskega doma in z vsemi do sedaj izpeljanimi aktivnostmi.
V nadaljevanju je svetnik Andrej Mikec predlagal sklep na temo DUTB-ja, da se župana
zaveže, da se na to temo skliče izredno sejo občinskega sveta, da bodo občinski svetniki
povedali kaj in kako, da se ne čaka marčevske seje.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal Andrej Mikec:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se v roku desetih dni skliče izredno sejo na
temo poravnave DUTB - Šentjernej občinskih prostorov.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-378/2018 je bil sprejet
Svetnik Peter Cvelbar je spomnil na sprejeti sklep, kjer so svetniki ustanovili Komisijo za
umestitev novega gasilskega doma. Dejal je, da je sedaj pravi čas, da se jo skliče skupaj z
gasilskimi društvi, gasilsko zvezo in najdejo najboljše rešitve ter na občinski svet podajo
predloge.
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V nadaljevanju je svetnica Viktorija Rangus zahtevala, da se pripravi podrobno finančno
poročilo, koliko sredstev sta prejeli odvetniški pisarni Mužina in Matoz ter kakšne storitve sta
opravili. Glede predane dokumentacije specializiranemu državnemu tožilstvu o podelitvi
koncesijskega akta, jo zanima, kje se je zadeva ustavila.
Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je povedal, da je to že obrazložil na eni izmed sej
med vprašanji in predlogi. Dejal je, da je specializirano državno tožilstvo odstopilo vlogo
okrožnemu državnemu tožilstvu, potekala je kriminalistična preiskava, podana je bila
obtožnica nazaj na tožilstvo. Le-to je odstopilo pristojnemu sodišču in je odredilo sodno
preiskavo dva meseca nazaj.
3. Sprejem osnutka Odloka o OPPN za počitniško naselje Gorenje Vrhpolje – jug
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 25. redne seje. Obrazložitev je podala Tina Gazvoda iz
občinske uprave in Mojca Gomišček Vesel iz podjetja BiroArhea d.o.o. Novo mesto.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Odloka o OPPN za počitniško naselje
Gorenje Vrhpolje (jug).
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-373/2018 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutek Odloka o OPPN za počitniško naselje Gorenje
Vrhpolje (jug) prekvalificira v predlog.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-374/2018 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o OPPN za počitniško naselje
Gorenje Vrhpolje (jug).
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-375/2018 je bil sprejet.
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V nadaljevanju je župan predlagal sklep:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se točka 4 in 5 medsebojno zamenjata.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
4. Obravnava predloga cen programov predšolske vzgoje za vrtec Čebelica
Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 23. in 25. redne seje. Obrazložitev je podala Darja
Bambič iz občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Andrej Mikec, ki je podal obrazložitev glasu
(proti).
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje v občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI so bili 3 člani.
Sklep št. 032-377/2018 je bil sprejet.
Župan je ob 1850 predlagal premor.
25. redna seja se je nadaljevala ob 1910. Prisotnih je bilo 13 svetnikov.
5. Predstavitev Letnega programa dela podjetja ČD-SHW d.o.o. za leto 2018
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Robert Bizjak, direktor
podjetja Čista Dolina – SHW, komunalno podjetje d.o.o.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Viktorija Rangus, Jože Simončič, Andrej
Mikec in Janez Selak. Slednja sta podala obrazložitev glasu, da bosta glasovala proti.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letni program dela ČD-SHW, komunalno
podjetje d.o.o. za leto 2018.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA so glasovali 4 člani.
PROTI je glasovalo 7 članov.
Sklep ni bil sprejet.
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6. Predstavitev letnega programa dela JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2018
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Gašper Bregar, prokurist JP
EDŠ, d.o.o. Šentjernej.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Luka Luzar, Andrej Mikec, Peter Cvelbar,
Sabina Jordan, Viktorija Rangus, Jože Simončič in Marjetka Rangus.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letni program dela JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej
za leto 2018.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 6 članov
PROTI je glasovalo 6 članov.
Sklep ni bil sprejet.
7. Imenovanje direktorja 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.
Pred glasovanjem so obrazložitve glasu podali naslednji svetniki: Marjetka Rangus v imenu
svetniške skupine (proti), Luka Luzar (za), Andrej Mikec (za) in Franc Šinkovec (za).
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Gašperja Bregarja za direktorja Javnega
podjetja EDŠ – ekološka družba Šentjernej d.o.o. za mandat 4 let.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI je glasovalo 6 članov.
Sklep št. 032-379/2018 je bil sprejet.
8. Romska problematika v občini Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev sta podala Rajko Grimšič in Janez
Hrovat iz občinske uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Marjetka Rangus, Luka Luzar, Janez Selak,
Andrej Mikec, Viktorija Rangus in Darka Brajdič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z delom Komisije za spremljanje položaja
romske skupnosti in njenimi predlogi.
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-380/2018 je bil sprejet.
Številka: 9000-1/2018
Župan je ob 2230 zaključil 25. redno sejo.
Datum: 23.1.2018
Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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