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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠENTJERNEJ
ZADEVA: ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA
V nadaljevanju podajamo odgovore na svetniška vprašanja, ki so bila zastavljena na 2. redni
seji dne 27.3.2019 pod točko vprašanja in predlogi.
Pobuda občinske svetnice Vesne Bregar
Izpostavila je jašek na sejmišču, ki je odprt in nezavarovan. Glede na to, da se tam velikokrat
igrajo otroci, prosi, da se ga zapre.
Zadeva je urejena.
Predlog občinskega svetnika Andreja Mikca
Podal je predlog, da se v Kulturnem centru Primoža Trubarja lahko kupi zastavo Občine
Šentjernej in se na javen način objavi, kje jo je možno kupiti.
Odgovor podal Gašper Bregar, direktor JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej:
Zastavo je možno kupiti na upravi podjetja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej. Glede na to, da ni
uvedenega gotovinskega poslovanja, se kupcu izstavi račun, ki ga poravna in s potrdilom o
plačilu prevzame blago. V bodoče bo gotovinsko poslovanje urejeno tudi v Kulturnem centru
Primoža Trubarja. Uporabili bodo program gotovinske blagajne kakršnega imajo uvedenega
na sejmu.
Vprašanje občinskega svetnika Viktorja Luzarja
Vprašal je, zakaj v občini še niso vasi in naselja pometene, ker je konec zime, prav tako, zakaj
še niso pobrani zimski količki.
Odgovor podal Gašper Bregar, direktor JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej:
Cest, pločnikov in javnih površin nismo pometali kot tudi nismo odstranjevali snežnih kolov
pred 15.3.2019, namreč najmanj do tega datuma po zakonu o vzdrževanju cest traja zimska
služba. Na čas zaključka tega sklopa del vpliva tudi obseg del. Za odstranitev snežnih kolov
ena ekipa porabi 10 do 12 dni. Za pometanje vseh zgoraj naštetih površin 25 do 30 dni.
Površina vseh cest, pločnikov in parkirišč je približno 80 hektarjev.

Vprašanje občinskega svetnika Sebastjana Kruha
V imenu občana iz naselja Brezje je zastavil vprašanje, ali je možno, da podjetje JP EDŠ,
d.o.o. Šentjernej odstrani (obžaga) suhe veje dreves, ki visijo nad cesto, ker so nevarna za
udeležence v prometu. Vprašal je, kaj je potrebno narediti, da se postavi hitrostna ovira za
omejitev hitrosti v naselju Ledeča vas.
Odgovor podal Gašper Bregar, direktor JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej:
Po 5. členu Zakona o cestah je dolžan lastnik zemljišča s katerega se razrašča vegetacija sam
poskrbeti za vzdrževanje vegetacije. Poleg tega ,obseg del določajo razpoložljiva sredstva za
vzdrževanje cest. V lanskem letu v jeseni, kot tudi v letošnjem letu v času zime, smo uspeli
obsekati naslednja področja: del trase Tolsti Vrh, G. Maharovec – Loka – Pristava, del
Vrbovcev, Zapuže, področje Hrvaške Gore, Mršeča vas – Zameško, del ceste Sela – V. Ban,
V. Ban – M. Ban, Volčkova vas – Lurd, D. Stara vas – Imenje, do Martinčiča v Brezju.
Odgovor podala Tina Gazvoda z občinske uprave:
Postavljanje in izvedbo naprav za umirjanje prometa določata Zakon o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in Pravilnik o projektiranju cest (Uradni
list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18). Naprave in ukrepi za umirjanje prometa
se lahko postavijo oziroma izvedejo na območjih šolskih poti, ki so potrjene z načrtom šolskih
poti, in na delih cest skozi naselja, kjer z rešitvami in ukrepi v skladu s predpisi o
projektiranju cest ni mogoče zagotoviti želene hitrosti vozil. Upravičenost namestitve naprave
ali ukrepa za umirjanje hitrosti vozil se dokaže z analizo.
Vprašanje občinskega svetnika Alberta Pavliča:
Glede na veliki interes občanov želi stališče občinske uprave in župana glede obravnavanja
OPN-a. Spomnil je, da smo se v prejšnjem mandatu pogovarjali o prioritetnih projektih in
prav je, da se občinski svet opredeli katere so prioritete v občini. Potrebno je določiti vrstni
red projektov. Glede obžagovanja vej je dejal, da jo to naloga medobčinskega inšpektorata in
želi pisen odgovor MIR-a, da se do te problematike opredeli, kje so ta t.i. kričeča mesta in
kako ta problem medobčinski inšpektorat obravnava. Želi informacijo v kakšni fazi je odkup
koncesije (pisno). V strnjenih naseljih nastaja problem glasnosti kanalizacijskih jaškov,
predvsem ponoči je stanje nevzdržno. Prosi za ureditev problema. Dal je še pobudo, ali lahko
občani na kakršen koli način pridobijo informacije o tistih, ki so preminuli.
Odgovor podala Tina Gazvoda z občinske uprave:
Skladno s takrat veljavnim Zakonom o prostorskem načrtovanju je župan Sklep o začetku
priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej (OPN)
sprejel že leta 2016. Občina Šentjernej je v proračunu za leto 2019 z namenom začetka
postopka sprememb in dopolnitev OPN namenila sredstva v višini 80.000 €. Po uveljavitvi
proračuna nameravamo pričeti s postopkom izbire najugodnejšega ponudnika za pregled in
prvo strokovno oceno utemeljenosti vlog. Na ta način bodo iz nadaljnjega postopka izločene
vloge, za katere po oceni stroke ni realne možnosti, da jim bo ugodeno. Vloge bodo v tej fazi
tudi grafično obdelane in ustrezno evidentirane, kar bo olajšalo nadaljevanje postopka. Hkrati
bomo tako glede na vsebino obravnavanih vlog prišli do podatka, katere strokovne podlage
(študije) bomo potrebovali v nadaljevanju. Od tega bosta odvisna nadaljnji potek in trajanje
postopka.

Naslednji odgovor je v prilogi podala Nataša Rajak iz Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke toplice in Kostanjevica na Krki.
Odgovor podal Rajko Grimšič iz občinske uprave.
Obrazložitev trenutne faze v postopku odkupa koncesije, bo obrazložena na 3. redni seji.
Odgovor podal Gašper Bregar, direktor JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej:
Na pokrovih jaškov na Starem Sejmišču smo lani v jeseni menjali tesnila, uporabili specialno
polimerno maso za tesnjenje, vendar so bili ti ukrepi kratkotrajni. Sedaj bomo poskusili z
varjenjem pokrovov na okvirje. Če tudi to ne bo zadostovalo, bo potrebna menjava pokrovov,
kar pomeni večji gradbeni poseg.

