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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠENTJERNEJ
ZADEVA: ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA
V nadaljevanju podajamo odgovore na svetniška vprašanja, ki smo jih prejeli že pred 22.
redno sejo.
Vprašanja občinskega svetnika Jožeta Simončiča:
1. V sprejetem proračunu za leto 2017 je tudi na moj predlog oz. predlog svetniške
skupine SLS predvidena priprava idejne študije ureditve nove poslovilne kapele s
parkirišči ob pokopališču v Orehovici. Zanima me ali je navedena idejna študija
že izdelana ali je še v postopku izdelave oz. kdaj bo dokončana? Predlagam, da
me takoj ko bo izdelana o tem seznanite, prav tako pa tudi predlagam, da se
skupaj dogovorimo za nadaljnje korake pri urejanju tega vprašanja, ki je za
okolje, ki gravitira na pokopališče Orehovica velikega pomena.
Idejna zasnova za mrliško vežico in zunanjo ureditev pri pokopališču v Orehovici je bila
pridobljena v juniju 2017. Pridobljen je tudi PGD projekt za legalizacijo obstoječe vežice in
prizidek za sanitarije, na upravno enoto Novo mesto je že dana vloga za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
2. Na prejšnji seji sem izpostavil delovanje oz. ustreznost delovanja prometne
signalizacije v križišču Šentjernej, občasni intervali zelene luči semaforja so za to
križišče zelo kratki in zaradi tega razloga za udeležence prometa tudi nevarni.
Ustrezna signalizacija mora prispevati k bolj varnim razmeram v prometu,
nikakor pa ne smemo dovoliti, da slednja udeležence v prometu ogroža. Zanima
me, ali je navedena težava že ustrezno odpravljena oz. v kakšni fazi je njeno
reševanje?
Semaforji v križišču oziroma programska oprema semaforjev je bila spremenjena letos julija.
Sprememba je predvsem v podaljšanju intervala preklopa iz rdeče na zeleno iz druge smeri z
1 na 3 sekunde, spremenjen je tudi najkrajši čas zelene luči iz stranske smeri (iz 5 na 7
sekund), v primeru zelene luči za pešce na glavni smeri, je čas zelene luči na stranski smeri 15
sekund.

3. Ob obravnavi in sprejemu Poročila o delu medobčinskega inšpektorata in
programa dela (MIR) na OS Šentjernej v začetku letošnjega leta, sem postavil
vprašanje, kako je z obravnavo prijav, ki jih je MIR prejel na račun nezakonitih
priključitev oz. nepriključitev ob izpolnjenih pogojih za priključitev na
kanalizacijski vod čistilne naprave. Takrat sem dobil odgovor, da je teh primerov
prijav veliko, da pa se teh prijav ne rešuje zaradi ostalih nujnih del in zaradi
kadrovske podhranjenosti. Ker je od takrat preteklo že nekaj časa, sedaj
zahtevam podatke o tem vprašanju in sicer; koliko je teh primerov prijav, koliko
je rešenih in koliko jih še čaka na obravnavo, ter ukrepe, ki jih medobčinski
inšpektorat v teh konkretnih primerih izreka.
V obdobju od leta 2015 do 2017 (do danes) je Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki, Trubarjeva cesta 5, 8310
Šentjernej (v nadaljevanju: MIR) prejel skupaj 12 prijav (1 v letu 2015, 8 v letu 2016 in 3 v
letu 2017).
Zaradi prijav je bilo uvedenih skupaj 148 inšpekcijskih postopkov, zoper 221 lastnikov
objektov.
Do danes je rešenih 35 inšpekcijskih postopkov, kar predstavlja 23,46 % rešenih zadev.
Glede vprašanja, koliko prijav je rešenih, je potrebno pojasnilo, da se bo prijava rešila, ko
bodo vsi inšpekcijski postopki, ki se navezujejo na podano prijavo zaključeni – gledano na
priložene table to pomeni, da bo prijava iz leta 2015, ki se navezuje na nepriključene objekte
v naselju Dobravica rešena, ko bo vseh 9 objektov priključenih na javno kanalizacijo. Do
danes še nobena prijava ni bila rešena.
Podrobna analiza po posameznih letih je predstavljena v tabeli, ki je priloga temu odgovoru.
Do danes je inšpektorica MIR-a 76 (34,38%) lastnikom, katerih objekti niso priključeni na
javno kanalizacijo (v naselju Dobravica, Šmalčja vas, Gorenja Brezovica in nekaj njih z
Trdinove ceste) posredovala obvestila o ugotovitvah v postopku in lastnike pozvala, da se
izrečejo o dejstvih in okoliščinah, ki so ugotovljene v postopku. V letošnjem letu bo še
preostalih 173 (65,61%) zavezancev prejelo obvestila o ugotovitvah v postopku in pozve, da
se izrečejo o dejstvih in okoliščinah.
Ugotavlja se, da je velika večina objektov fizično že priključenih na javno kanalizacijo in da
je potrebno zadevo samo dokumentirano urediti. Zavezanci morajo izpolniti vlogo za soglasje
k priklopu na sistem za odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Šentjernej. Na osnovi
oddane vloge izvajalec javne službe zavezancem izda priklopne pogoje (soglasje za
priključitev na javno kanalizacijo). Če je priključek izveden v skladu s priklopnimi pogoji,
zavezanec v tem primeru prejme zapisnik, katerega izvajalec javne službe posreduje tudi
inšpektorici. Ko inšpektorica prejme zapisnik izvajalca javne službe se postopek
inšpekcijskega nadzora zoper zavezanca zaključi.
Glede na ugotovitve v postopku bo inšpektorica lastnikom objektov (tj. zavezancem) z
odločbo odredila priključitev objekta na javno kanalizacijo v skladu s pogoji iz soglasja
izvajalca javne službe v roku, ki ga bo določila (odvisno od okoliščin ki bodo ugotovljene). V
primeru, da se ne bo izpolnilo naloženih ukrepov, bo zoper zavezance uvedena upravna
izvršba s prisilitvijo, to pa pomeni, da se bo določil nov krajši rok in zavezancu se lahko v

takem primeru zagrozi z denarno kaznijo do 1000€. Če se ne izpolni naložene ukrepe tudi v
naknadnem roku, se zagrožena denarna kazen tudi izreče in se zagrozi z novo denarno kaznijo
in nov krajši rok. Takšni sklepi so lahko izdani večkrat, vse dokler odločba inšpektorice ne bo
izvršena – dokler objekt ne bo priključen na javno kanalizacijo.
Poleg tega, na dan, ko postane odločba izvršljiva (ko bo potekel rok, ki bo določen za
priključitev) se uresniči zakonske znake storitve prekrška, ker odločba inšpektorice ne bo
izspoštovana, se bo zoper lastnike (vsakega lastnika posebej) uvedlo prekrškovne postopke in
lastnike sankcioniralo z izrekom globe 500,0€.
Glede na vse ovire in težave, ki so pestile MIR v preteklem in letošnjem letu je obseg dela
zadovoljiv, saj MIR mora za občino Šentjernej na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne
občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva za Občino Šentjernej zagotoviti le
44 % ur od 40 delovnih ur na teden (to je tolikšnem odstotek dela, v kolikšnem Občina
Šentjernej zagotavlja sredstva za delo MIR-a). V začetku meseca novembra se pričakuje
vrnitev inšpektorice in bo delo potekalo lažje in hitreje.

Odgovore sta podala: Nataša Rajak, medobčinska inšpektorica in Janez Hrovat

