predlog

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
28. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je potekala v sredo, 4.7.2018, ob 17. uri,
v sejni sobi Občine Šentjernej
Sejo je vodil župan Radko Luzar.
Ob pričetku seje ob 1746 je bilo na seji prisotnih 10 občinskih svetnikov: Vesna Bregar, Mojca
Lampe Kajtna, Andrej Mikec, Janez Selak, Jože Švalj, Franc Šinkovec, Jože Simončič, Peter
Cvelbar, Karmen Pavlič in Luka Luzar.
Na 28. redni seji je bilo prisotnih 10 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- predstavniki medijev.
Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 27. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 27. redne seje je bil sprejet.

Pregled in potrditev dnevnega reda
Župan Radko Luzar je pred sprejemom dnevnega reda predlagal, da se 5. točka dnevnega reda
z naslovom Obravnava predloga sklepa o podelitvi nagrad in priznanj Občine Šentjernej v letu
2018 prestavi na 2. točko dnevnega reda.
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Župan je dal na glasovanje predlagani sklep:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se 5. točka z naslovom Obravnava predloga
sklepa o podelitvi nagrad in priznanj Občine Šentjernej v letu 2018 prestavi na 2. točko
dnevnega reda.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je župan predlagal, da se na dnevni red 28. redne seje uvrsti nova točka z
naslovom Predlog ponudbe za odkup prostorov na Prvomajski cesti 3 a, takoj za peto točko.
Župan je dal na glasovanje predlagani sklep:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se točka Predlog ponudbe za odkup
prostorov na Prvomajski cesti 3 a, uvrsti na dnevni red 28. redne seje, takoj za peto
točko.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.

Dnevni red 28. redne seje:
1. Vprašanja in predlogi
2. Obravnava predloga sklepa o podelitvi nagrad in priznanj Občine Šentjernej v letu
2018
3. Obravnava predloga 2. Rebalansa proračuna Občine Šentjernej za leto 2018
4. Obravnava osnutka Odloka o dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju občine Šentjernej
5. Obravnava finančnih in pravnih posledic odkupa koncesije o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Šentjernej s predvidenim
kronološkim potekom postopka (poročevalca: doc. dr. Aleksij Mužina, odvetnik in
Gregor Klemenčič, direktor podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.) – enofazni
postopek;
6. Predlog ponudbe za odkup prostorov na Prvomajski cesti 3 a, Šentjernej
7. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju občine Šentjernej
8. Obravnava predloga Sklepa o fleksibilnem normativnem povečanju števila otrok v
Vrtcu Čebelica Šentjernej
9. Obravnava predloga Sklepa o določitvi najmanjšega števila otrok, ko je vrtec dolžan
začeti oz. končati poslovalni čas vrtca
10. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (poročevalec: Rajko
Grimšič, občinska uprava) – enofazni postopek.
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Župan je povedal, da se bo pri točki 5 z naslovom Obravnava finančnih in pravnih posledic
odkupa koncesije o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju
občine Šentjernej s predvidenim kronološkim potekom postopka predlagal dodatni sklep, ki
govori o najemu kredita podjetja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.
Župan je dal dnevni red 27. redne seje v razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 27. redne seje.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
1. Vprašanja in predlogi
Svetnica Karmen Pavlič je vprašala kdaj se bo pričelo urejati glede lastništva zemljišča pri
gasilskem domu v Orehovici.
Župan je povedal, da je bilo na to temo organiziranih kar nekaj sestankov, da so bila podana
glede lastništva tudi različna mnenja. Občina bi rada rešila zadevo za vse gasilske domove,
tako, da se ta zemljišča okrog gasilskih domov ne morejo prodati, v primeru gasilskega doma
Orehovica je del zemljišča lastnik Občina Šentjernej, ker je bila prej tu krajevna skupnost.
Dejal je, da ima pravnik Rajko Grimšič nalogo, da poišče optimalno rešitev, ki jo bo prejel
občinski svet v odločanje.
2. Obravnava predloga sklepa o podelitvi nagrad in priznanj Občine Šentjernej v
letu 2018
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 28. redne seje. Obrazložitev je podal predsednik
Komisije za nagrade in priznanja Janez Selak.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Sklep o podelitvi nagrad in priznanj Občine
Šentjernej za leto 2018.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-420/2018 je bil sprejet.
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3. Obravnava predloga 2. Rebalansa proračuna Občine Šentjernej za leto 2018
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 28. redne seje. Obrazložitev je podala vodja oddelka za
finance Andreja Topolovšek.
Svetnik Janez Selak je v imenu Liste za prihodnost predlagal amandma, da se sredstva na
področju dejavnosti nadzornega odbora, na postavki 02006 – Dejavnost nadzornega odbora in
kontu 402008 prerazporedijo v višini 15.000 € na področje programa športa, na postavko
18042 – Fitnes park v naravi v enaki višini, 15.000 €. Podal je obrazložitev, da vlaga
amandma z namenom, ker mora tudi šport ostati pomemben del naše občine. Postavljen fitnes
park na prostem bo lahko namenjen vsem občanom ter bo služil druženju, rekreaciji in
sprostitvi. Odvzem sredstev iz področja nadzornega odbora ne pomeni, da je proti izvajanju
nadzora v občini, le 20.000 evrov namenjenih zunanjim izvajalcem za revizorske storitve brez
konkretnih vsebin in ciljev ni smotrno in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, je
dejal.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala je svetnica Vesna Bregar in svetnik Peter Cvelbar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani amandma, da se sredstva na
področju dejavnosti nadzornega odbora, na postavki 02006 – Dejavnost nadzornega
odbora in kontu 402008 prerazporedijo v višini 15.000 € na področje programa športa,
na postavko 18042 – Fitnes park v naravi v enaki višini, 15.000 €.
Predlagani in sprejeti amandma se upošteva pri pripravi čistopisa proračunskih
dokumentov za 2. Rebalans proračuna Občine Šentjernej za leto 2018.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-421/2018 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Rebalans 2 z Letnim načrtom razpolaganja in
pridobivanja nepremičnega premoženja.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-422/2018 je bil sprejet.
4. Obravnava osnutka Odloka o dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 28. redne seje. Obrazložitev je podal vodja oddelka za
splošne in pravne zadeve Rajko Grimšič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Peter Cvelbar.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme osnutek Odloka o dopolnitvah Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine
Šentjernej.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-423/2018 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutek Odloka o dopolnitvah Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Šentjernej
prekvalificira v predlog.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-424/2018 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine
Šentjernej.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-425/2018 je bil sprejet.

5. Obravnava finančnih in pravnih posledic odkupa koncesije o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Šentjernej s
predvidenim kronološkim potekom postopka
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 28. redne seje. Obrazložitev sta podala doc. dr. Aleksij
Mužina, odvetnik in Gregor Klemenčič, direktor podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Luka Luzar, Jože Simončič, Peter Cvelbar,
Andrej Mikec in Janez Selak.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinska uprava Občine Šentjernej v skladu z 59. členom Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej 10/2017 z vsemi spremembami in dopolnitvami) izda upravno
odločbo o odkupu koncesije o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-426/2018 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša, da se javno podjetje EDŠ – Ekološka družba,
d.o.o. Šentjernej v letu 2018 zadolži za najem kredita do skupne višine 2.100.000,00
EUR, pod pogoji; najem kredita traja 15. let z največ 0,8 % obrestno mero + 6M
EURIBOR, zaradi namena odkupa koncesije za opravljanje javne gospodarske službe
zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda.
Javno podjetje EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej bo zagotovilo sredstva za
servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-427/2018 je bil sprejet.

6. Predlog ponudbe za odkup prostorov na Prvomajski cesti 3 a, Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je uvodoma podal vodja oddelka za
splošne in pravne zadeve Rajko Grimšič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Luka Luzar, Jože Simončič in Peter
Cvelbar.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša z vsebino poravnalne ponudbe za odkup
prostorov na Prvomajski cesti 3 a, Šentjernej.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-428/2018 je bil sprejet.

6

predlog
7. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju občine Šentjernej
Gradivo in obrazložitev je bila podala na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju
občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-429/2018 je bil sprejet.

8. Obravnava predloga Sklepa o fleksibilnem normativnem povečanju števila otrok
v Vrtcu Čebelica Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Bambič iz oddelka za
splošne in pravne zadeve.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o fleksibilnem normativnem povečanju
števila otrok v Vrtcu Šentjernej.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-430/2018 je bil sprejet.

9. Obravnava predloga Sklepa o določitvi najmanjšega števila otrok, ko je vrtec
dolžan začeti oz. končati poslovalni čas vrtca
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Bambič iz oddelka za
splošne in pravne zadeve.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o določitvi najmanjšega števila otrok, ko
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je vrtec dolžan začeti oziroma končati čas vrtca.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-431/2018 je bil sprejet.

10. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je uvodoma podal vodja oddelka za
splošne in pravne zadeve Rajko Grimšič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3535/2,
1475 k.o. Gorenja Orehovica.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 032-432/2018 je bil sprejet.
Številka: 9000-4/2018
Župan je ob 2020 zaključil 28. redno sejo.

Datum: 6.7.2018

Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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