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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

Z A P I S N I K
2. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 27.3.2019 ob 17. uri
v sejni sobi Občine Šentjernej
Sejo je vodil župan Radko Luzar.
Na 2. redni seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:
Vesna Bregar, Alenka Brežnjak, Franc Hudoklin, Tomaž Junc, Mojca Lampe Kajtna, Darija
Kovačič, Sebastjan Kruh, Radko Luzar, Viktor Luzar, Andrej Mikec, Maša Močivnik, Albert
Pavlič, Jožica Potočar, Marjetka Rangus, Janez Selak in Jože Vrtačič.
Občinski svetnik Alojz Hosta se je na sejo pridružil ob 1815, občinski svetnik Jože Simončič
pa ob 1841. Na seji je bilo prisotnih 17 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- predstavniki medijev.
Pregled in potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje
Župan je predlagal pregled zapisnika 1. (konstitutivne) seje občinskega sveta in odprl
razpravo.
Razprave ni bilo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta
Občine Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Predlog zapisnika 1. (konstitutivne) seje je bil sprejet z večino opredeljenih glasov.
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Župan Radko Luzar je uvodoma podal nekaj informacij. Povedal je, da se je odločil za dva
podžupana, in sicer za Janeza Selaka in Jožeta Vrtačiča. Dejal je, da mu bosta pomagala pri
usklajevanju glasov pred sejami občinskih svetov. Podžupan Janez Selak bo pokrival delo z
društvi in Romi, deloval bo na kulturnem področju in sodeloval pri organizaciji proslav.
Prednostne naloge podžupana Jožeta Vrtačiča bodo: povezovanje z mladimi in delo na
kulturnem, športnem ter turističnem področju. Dejal je, da želi, da se vloga mladih v bodoče
poveča. Župan je še povedal, da bo vsako četrtletje organiziral neformalni sestanek z vsemi
svetniki. Župan je še povedal, da bo pripravil okvirne termine vseh nadaljnjih sej v letu 2019,
da bodo svetniki lahko zagotovili prisotnost.

Pregled in potrditev dnevnega reda
Župan Radko Luzar je pred sprejemom dnevnega reda povedal, da je s strani občinskega
svetnika Tomaža Junca prispela pobuda, da se pri prvi točki zamenjata vrstna reda potrditve
sklepa o potrditvi mandata občinskega svetnika (točka 1. A in 1. B).
Občinski svetnik Tomaž Junc je podal pojasnilo za prestavitev točk, da bi se zadeva morala
rešiti že na prvi seji občinskega sveta v lanskem letu. Župan je povedal, da gre po postopku in
bo predlog dal na glasovanje.
Občinski svetnik Albert Pavlič je predlagal, da župan odpre razpravo. Dejal je, da se strinja
kar je povedal župan in opozoril na spoštovanje poslovnika.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da se točki 1. A in 1. B zamenjata glede na
vrstni red.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI je glasovalo 5 svetnikov.
Sklep je bil sprejet.

Dnevni red 2. redne seje:
1. B. Obravnava predloga sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine
Šentjernej Francu Hudoklinu
1. A. Obravnava predloga sklepa o potrditvi nadomestnega člana Občinskega
sveta Občine Šentjernej Alojzu Hosti
2. Vprašanja in predlogi
3. Predstavitev Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2019
4. Obravnava predloga sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje za Vrtec
Čebelica Šentjernej
5. Obravnava predloga sklepa o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Občine
Šentjernej
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6. Obravnava predloga sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine
Šentjernej
7. Obravnava predloga sklepa o imenovanju uredniškega odbora občinskega javnega
glasila »Šentjernejsko glasilo«
8. Obravnava predloga sklepa o imenovanju predsednika in namestnice predsednika
Posebne občinske volilne komisije
9. Obravnava predloga sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja – Občine
Šentjernej, v Svet zavoda Osnovna šola Šentjernej
10. Obravnava predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2019
11. Obravnava predloga sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šentjernej v
obdobju januar-junij 2019
12. Obravnava predloga uskladitve mej občin z mejami parcel
13. Obravnava predloga sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra
14. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Župan je dal dnevni red 2. redne seje v razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 2. redne seje.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI je bil 1 član. (7 članov je bilo neopredeljenih)
Sklep je bil sprejet z večino opredeljenih glasov.
Župan je opozoril, da se bo seja pri prvi točki 1. B zaprla za javnost. Seja je bila zaradi
varovanja osebnih podatkov tretjih oseb, ki so določljive na podlagi vsebine gradiva, zaprta za
javnost, kar je pojasnil pravnik Rajko Grimšič.
Župan je on 1733 predlagal premor.
Po premoru je župan sejo zaprl za javnost. Sejo so zapustili predstavniki medijev in zaposleni,
razen občinskih svetnikov.
1. B. Obravnava predloga sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta
Občine Šentjernej Francu Hudoklinu
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal vodja oddelka za splošne in
pravne zadeve Rajko Grimšič.
Seja se je ponovno odprla za javnost.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:

3

predlog
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi mandat članu Občinskega sveta Občine
Šentjernej: Franc Hudoklin, Gorenja Stara vas 20, 8310 Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 6 članov.
PROTI ni bil nihče. (9 članov je bilo neopredeljenih)
Sklep št. 9000-1/2019-O-1 je bil sprejet z večino opredeljenih glasov.

1. A. Obravnava predloga sklepa o potrditvi nadomestnega člana Občinskega
sveta Občine Šentjernej Alojzu Hosti
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal vodja oddelka za splošne in
pravne zadeve Rajko Grimšič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi mandat članu Občinskega sveta Občine
Šentjernej: Alojz Hosta, Sela pri Šentjerneju 25, 8310 Šentjernej, za preostanek
mandatne dobe.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-2 je bil sprejet z večino opredeljenih glasov.

2. Vprašanja in predlogi
Župan je uvodoma povedal, da se bo direktor podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. pridružil
na sejo, takoj ko bo zaključil s predstavitvijo na seji v Občini Šmarješke Toplice.
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.
Župan je odgovoril, da bo zadeva takoj odpravljena.
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.
Župan je odgovoril, da nekaj zastav občina razpolaga za namen protokolarnega darila in
zagotavlja, da bo prenesel predlog na kulturni center.
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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.
Župan je odgovoril, da zimska sezona še ni čisto zaključena. Podjetje JP EDŠ, d.o.o.
Šentjernej ima nalogo, da to oceni in kdaj bo zadevo realiziralo.
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.
Župan je povedal, da je JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej veliko vej v mili zimi že obsekal. Če gre za
javno pot, bo zadevo podjetje uredilo, je dejal župan. Glede ovir je povedal, da na občinskih
cestah odloča občina, problem je, če se vsi prebivalci naselja ne strinjajo.
Pobuda občinske svetnice Marjetke Rangus:
Pripomnila je, da Turistično društvo Vrhpolje še ni dobilo občinske zastave, in da bi bilo prav,
da se predstavniki občine udeležujejo občnih zborov društev, ki veliko pripomorejo k
prepoznavnosti občine in delajo zelo veliko projektov. Prav tako je opozorila na
nespoštovanje omejitve hitrosti v naselju Vrhpolju in ostalih naseljih po občini. Dejala je, da
je že dala pobudo za postavitev merilnikov hitrosti ali ovire.
Župan je dejal, da bo podal pisen odgovor.
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.
Župan je dejal, da bo pobudo glede glasnosti jaškov in obrezovanja vej, posredoval podjetju
JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej. Prioritete so definirane z občinskim proračunom. Izvajali se bodo
začeti projekti in za katere imamo zagotovljena sredstva, je dejal župan. Za ostala vprašanja
bo poslan pisen odgovor.
3. Obravnava predloga sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje za
Vrtec Čebelica Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 2. redne seje. Obrazložitev sta podali Darja Bambič iz
občinske uprave in ravnateljica Vrtca Čebelica Šentjernej Ana Srpčič.
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Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Marjetka Rangus, Albert Pavlič, Darija
Kovačič, Vesna Bregar, Sebastjan Kruh, Jože Simončič, Jožica Potočar in Franc Hudoklin.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagala občinska svetnica Marjetka
Rangus:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme, da Občinska uprava Občine Šentjernej skupaj
z Vrtcem Čebelica Šentjernej pripravi predlog olajšave za starše s stanovanjskim
kreditom.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI so glasovali 3 člani.
Sklep št. 9000-1/2019-O-3 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagal občinski svetnik Albert Pavlič:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da se razliko v ceni, ki obremenjuje
starše, pokrije iz občinskega proračuna in zadolži občinsko upravo, da z amandmajem
zadevo uredi.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI je glasovalo 10 članov.
Sklep ni bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI je glasovalo 5 članov.
Sklep št. 9000-1/2019-O-4 je bil sprejet.

4. Predstavitev Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2019
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 2. redne seje. Obrazložitev je podal direktor podjetja
Komunala Novo mesto d.o.o. Gregor Klemenčič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Albert Pavlič, Jože Simončič in Franc
Hudoklin.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej potrdi Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za
leto 2019.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-5 je bil sprejet.
5. Obravnava predloga sklepa o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta
Občine Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 2. redne seje. Uvodno obrazložitev je podal predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Vrtačič.
Župan je predlagal, da se za vse postopke volitev in imenovanj, ki so predvidene v naslednjih
točkah, iz načela hitrega delovanja, imenuje en volilni odbor in ne pri vsaki točki dnevnega
reda posebej.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da se za vse postopke volitev in
imenovanj na 2. redni seji imenuje en volilni odbor.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-6 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da se v volilni odbor imenujejo: Alenka
Brežnjak, Jožica Potočar in Vesna Bregar.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 17 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-7 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da se pri točka 5., 6., 7. in 9 glasuje na
tajni način z glasovnicami.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-8 je bil sprejet.
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Sledile so tajni volitve. Anita Petrič je najprej razdelila glasovnice.
Po glasovanju je sledil premor. Volilni odbor je v tem času preštel glasovnice.
Po premoru je predsednica volilnega odbora Vesna Bregar podala poročilo volilnega odbora:
1.
2.
3.
4.

Pregled in štetje glasovnic za članstvo v Statutarno - pravni komisiji
Pregled in štetje glasovnic za članstvo v Komisiji za kmetijstvo
Pregled in štetje glasovnic za članstvo v Komisiji za nagrade in priznanja
Pregled in štetje glasovnic za članstvo v Odboru za okolje in prostor

K točki 1
Volilni odbor je na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej dne 27.3.2019, pri
ugotavljanju izida glasovanja tajnih volitev glede članstva v Statutarno-pravni komisiji
ugotovil, da je bilo razdeljenih 17 glasovnic, oddanih je bilo 17 glasovnic, od tega je bilo 17
glasovnic veljavnih in 0 glasovnic neveljavnih.
Ugotovitve so naslednje:
Vesna Bregar je prejela 12 glasov,
Alenka Brežnjak je prejela 12 glasov,
Alojz Hosta je prejel 6 glasov,
Marjetka Rangus je prejela 14 glasov.
Izmed predlaganih kandidatov so bile izbrane naslednje občinske svetnice: Vesna Bregar,
Alenka Brežnjak in Marjetka Rangus.
K točki 2
Volilni odbor je na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej dne 27.3.2019, pri
ugotavljanju izida glasovanja tajnih volitev glede članstva v Komisiji za kmetijstvo ugotovil,
da je bilo razdeljenih 17 glasovnic, oddanih je bilo 17 glasovnic, od tega je bilo 17glasovnic
veljavnih in 0 glasovnic neveljavnih.
Ugotovitve so naslednje:
Mihaela Blatnik je prejela 11 glasov,
Darko Drobež je prejel 4 glasove,
Edi Kočman je prejel 11 glasov,
Anica Lekše je prejela 0 glasov,
Matjaž Strojin je prejel 0 glasov,
Tonček Trbanc je prejel 3 glasove,
Božidar Vrtačič je prejel 2 glasova,
Matjaž Zagorc je prejel 2 glasova.
Izmed predlaganih kandidatov sta bila izbrana naslednja občana: Mihaela Blatnik in Edi
Kočman.
K točki 3
Volilni odbor je na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej dne 27.3.2019, pri
ugotavljanju izida glasovanja tajnih volitev glede članstva v Komisiji za nagrade in priznanja
ugotovil, da je bilo razdeljenih 17 glasovnic, oddanih je bilo 16 glasovnic, od tega je bilo 16
glasovnic veljavnih in 0 glasovnic neveljavnih.
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Ugotovitve so naslednje:
Pavel Borse je prejel 0 glasov,
Stanislav Bregar je prejel 9 glasov,
Ignac Črtalič je prejel 7 glasov,
Slavko Franko je prejel 3 glasove,
Tanja Kerin je prejela 5 glasov,
Anica Lekše je prejela 0 glasov,
Alojzij Slavko Novak je prejel 5 glasov.
Izmed predlaganih kandidatov sta bila izbrana naslednja občana: Stanislav Bregar in Ignac
Črtalič.
K točki 4
Volilni odbor je na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej dne 27.3.2019, pri
ugotavljanju izida glasovanja tajnih volitev glede članstva v Odboru za okolje in prostor
ugotovil, da je bilo razdeljenih 17 glasovnic, oddanih je bilo 17_ glasovnic, od tega je bilo 17
glasovnic veljavnih in 0 glasovnic neveljavnih.
Ugotovitve so naslednje:
V kategoriji občinski svetnik:
Alojz Hosta je prejel 10 glasov,
Franc Hudoklin je prejel 3 glasove,
Tomaž Junc je prejel 5 glasov,
Sebastjan Kruh je prejel 3 glasove,
Viktor Luzar je prejel 2 glasova,
Andrej Mikec je prejel 10 glasov,
Albert Pavlič je prejel 2 glasova,
Jože Simončič je prejel 12 glasov.
V kategoriji občan:
Pavel Borse je prejel 0 glasov,
Samo Kečkeš je prejel 9 glasov,
Goran Kranjc je prejel 9 glasov,
Roman Lešnjak je prejel 2 glasova,
Tonček Trbanc je prejel 3 glasove.
Izmed predlaganih kandidatov so bili izbrani trije občinski svetniki: Jože Simončič, Alojz
Hosta in Andrej Mikec in dva občana: Samo Kečkeš in Goran Kranjc.
Volilni odbor predlaga občinskemu svetu, da potrdi izglasovane kandidate.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Statutarno – pravno komisijo za mandatno
dobo Občinskega sveta Občine Šentjernej v naslednji sestavi: Vesna Bregar, Alenka
Brežnjak, Marjetka Rangus, Marjan Kodelič in Anton Jakše.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-9 je bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Komisijo za kmetijstvo za mandatno dobo
Občinskega sveta Občine Šentjernej v naslednji sestavi: Franc Hudoklin, Sebastjan
Kruh, Albert Pavlič, Mihaela Blatnik in Edi Kočman.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 17 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-10 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Komisijo za nagrade in priznanja za
mandatno dobo Občinskega sveta Občine Šentjernej v naslednji sestavi: Viktor Luzar,
Janez Selak, Marjetka Rangus, Stanislav Bregar in Ignac Črtalič.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-11 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Odbor za okolje in prostor za mandatno dobo
Občinskega sveta Občine Šentjernej v naslednji sestavi: Alojz Hosta, Andrej Mikec,
Jože Simončič, Samo Kečkeš in Goran Kranjc.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 17 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-12 je bil sprejet.

6. Obravnava predloga sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine
Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 2. redne seje. Uvodno obrazložitev je podal predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Vrtačič.
Sledile so tajne volitve. Anita Petrič je razdelila glasovnice.
Po glasovanju je sledil premor. Volilni odbor je v tem času preštel glasovnice.
Po premoru je predsednica volilnega odbora Vesna Bregar podala poročilo volilnega odbora:
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predlog
Volilni odbor je na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej dne 27.3.2019, pri
ugotavljanju izida glasovanja tajnih volitev glede članstva v Nadzornem odboru Občine
Šentjernej ugotovil, da je bilo razdeljenih 17 glasovnic, oddanih je bilo 17 glasovnic, od tega
je bilo 16 glasovnic veljavnih in 1 glasovnica neveljavna.
Ugotovitve so naslednje:
Franc Bevc je prejel 11 glasov,
Jure Gorenc je prejel 9 glasov,
Jure Grubar je prejel 11 glasov,
Viktorija Rangus je prejela 5 glasov,
Matej Rešetič je prejel 11 glasov,
Renata Škedelj je prejela 13 glasov.
Izmed predlaganih kandidatov so bili izbrani naslednji občinski svetniki: Franc Bevc, Jure
Gorenc, Jure Grubar, Matej Rešetič in Renata Škedelj. Volilni odbor predlaga občinskemu
svetu, da potrdi izglasovane kandidate.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Nadzorni odbor Občine Šentjernej v naslednji
sestavi: Franc Bevc, Jure Gorenc, Jure Grubar, Matej Rešetič in Renata Škedelj.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI je bil 1 član.
Sklep št. 9000-1/2019-O-13 je bil sprejet.
7. Obravnava predloga sklepa o imenovanju uredniškega odbora občinskega
javnega glasila »Šentjernejsko glasilo«
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 2. redne seje. Uvodno obrazložitev je podal predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Vrtačič.
Sledile so tajni volitve. Anita Petrič je razdelila glasovnice.
Po glasovanju je sledil premor. Volilni odbor je v tem času preštel glasovnice.
Po premoru je predsednica volilnega odbora Vesna Bregar podala poročilo volilnega odbora:
Volilni odbor je na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej dne 27.3.2019, pri
ugotavljanju izida glasovanja tajnih volitev glede članstva v Uredniškem odboru občinskega
javnega glasila ˝Šentjernejsko glasilo˝. ugotovil, da je bilo razdeljenih 17_ glasovnic, oddanih
je bilo 17 glasovnic, od tega je bilo 17 glasovnic veljavnih in 0 glasovnic neveljavnih.
Ugotovitve so naslednje:
V kategoriji občinski svetnik:
Alenka Brežnjak je prejela 6 glasov,
Darija Kovačič je prejela 11 glasov,
Mojca Lampe Kajtna je prejela 12 glasov,
Albert Pavlič je prejel 2 glasova.
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V kategoriji občanka:
Sabina Jordan Kovačič je prejela 11 glasov,
Lidija Kušljan je prejela 2 glasova,
Vesna Lakner Sofrić je prejela 3 glasove,
Ines Zupančič je prejela 1 glas.
Izmed predlaganih kandidatov so bile izbrane: Mojca Lampe Kajtna, Darija Kovačič in
Sabina Jordan Kovačič. Volilni odbor predlaga občinskemu svetu, da potrdi izglasovane
kandidate.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Uredniški odbor Šentjernejskega glasila v
naslednji sestavi: Mojca Lampe Kajtna, Darija Kovačič, Sabina Jordan Kovačič, Anita
Petrič in Andreja Topolovšek.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI je bil 1 član.
Sklep št. 9000-1/2019-O-14 je bil sprejet.

8. Obravnava predloga sklepa o imenovanju
predsednika Posebne občinske volilne komisije

predsednika in namestnice

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 2. redne seje. Uvodno obrazložitev je podal predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Vrtačič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je občinski svetnik Sebastjan Kruh.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej za predsednika Posebne občinske volilne komisije v
Občini Šentjernej imenuje: Rajka Grimšiča.
Občinski svet Občine Šentjernej za namestnico predsednika Posebne občinske volilne
komisije v Občini Šentjernej imenuje: Tino Gazvoda.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI je bil 1 član.
Sklep št. 9000-1/2019-O-15 je bil sprejet.
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9. Obravnava predloga sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja – Občine
Šentjernej, v Svet zavoda Osnovna šola Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 2. redne seje. Uvodno obrazložitev je podal predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Vrtačič.
Sledile so tajni volitve. Anita Petrič je razdelila glasovnice.
Po glasovanju je sledil premor. Volilni odbor je v tem času preštel glasovnice.
Po premoru je predsednica volilnega odbora Vesna Bregar podala poročilo volilnega odbora:
Volilni odbor je na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej dne 27.3.2019, pri
ugotavljanju izida glasovanja tajnih volitev glede članstva v Svetu zavoda Osnovna šola
Šentjernej ugotovil, da je bilo razdeljenih 17 glasovnic, oddanih je bilo 17 glasovnic, od tega
je bilo 17 glasovnic veljavnih in 0 glasovnic neveljavnih.
Ugotovitve so naslednje:
Pavel Borse je prejel 0 glasov,
Marjetka Furar Vidovič je prejela 3 glasove,
Jana Hosta je prejel 9 glasov,
Tomaž Junc je prejel 4 glasove,
Katarina Krek Hudoklin je prejela 10 glasov,
Sebastjan Kruh je prejel 5 glasov,
Anita Nose je prejela 1 glas,
Patricija Pavlič je prejela 6 glasov,
Marjan Selak je prejel 8 glasov.
Izmed predlaganih kandidatov so bili izbrani: Katarina Krek Hudoklin, Jana Hosta in Marjan
Selak. Volilni odbor predlaga občinskemu svetu, da potrdi izglasovane kandidate.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje v Svet zavoda OŠ Šentjernej: Katarino Krek
Hudoklin, Jano Hosta in Marjana Selaka.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-16 je bil sprejet.
10. Obravnava predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2019
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 2. redne seje. Uvodno obrazložitev je podala Andreja
Topolovšek, vodja oddelka za javne finance.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so občinski svetniki: Franc Hudoklin, Marjetka Rangus,
Jože Simončič, Albert Pavlič, Sebastjan Kruh, Darija Kovačič, Janez Selak in Andrej Mikec.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o javni razpravi predloga Proračuna
Občine Šentjernej za leto 2019.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI je glasovalo 5 članov.
Sklep št. 9000-1/2019-O-17 je bil sprejet.
11. Obravnava predloga sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Občine
Šentjernej v obdobju januar-junij 2019
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 2. redne seje. Uvodno obrazložitev je podala Andreja
Topolovšek, vodja oddelka za javne finance.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o podaljšanju začasnega financiranja
Proračuna Občine Šentjernej v obdobju januar-junij 2019.
Navzočih je bilo 17 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI je glasoval 1 član..
Sklep št. 9000-1/2019-O-18 je bil sprejet.

12. Obravnava predloga uskladitve mej občin z mejami parcel
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 2. redne seje. Uvodno obrazložitev je podala Tina
Gazvoda, vodja oddelka za okolje in prostor.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je občinski svetnik Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej je obravnaval in sprejel predlog spremembe občinske
meje med občino Šentjernej in občino Kostanjevica na Krki, v skladu s predlogom
Obrazca 1 (ZEN-A – 27. člen) št. 119_197-1 z dne 15.2.2019.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-19 je bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet občine Šentjernej je obravnaval in sprejel predlog spremembe občinske
meje med občino Šentjernej in občino Šmarješke Toplice, v skladu s predlogom Obrazca
1 (ZEN-A – 27. člen) št. 119_206-1 z dne 22.2.2019.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-20 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet občine Šentjernej je obravnaval in sprejel predlog spremembe občinske
meje med občino Šentjernej in Mestno občino Novo mesto, v skladu s predlogom
Obrazca 1 (ZEN-A – 27. člen) št. 85_119-1 z dne 22.2.2019.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-21 je bil sprejet.

13. Obravnava predloga sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 2. redne seje. Uvodno obrazložitev je podal Rajko
Grimšič, vodja 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 vzpostavitvi statusa javnega dobrega na
nepremičnini: parc.št. 2126/402, k.o. 1472.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-22 je bil sprejet.

14. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 2. redne seje. Uvodno obrazložitev je podal Rajko
Grimšič, vodja oddelka za splošne in pravne zadeve.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
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Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet občine Šentjernej sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega na
nepremičninah: parc.št. 4394, k.o. 1473 Gradišče, parc.št. 2893/10, k.o.1476 Šentjernej,
parc.št. 2893/11, k.o.1476 Šentjernej, parc.št. 2893/12, k.o.1476 Šentjernej, parc.št.
2894/13, k.o.1476 Šentjernej, parc.št. 2894/3, k.o.1476 Šentjernej, parc.št. 2894/4,
k.o.1476 Šentjernej, parc.št. 2898/3, k.o.1476 Šentjernej, parc.št. 2899/1, k.o.1476
Šentjernej, parc.št. 429/21, k.o.1476 Šentjernej, parc.št. 5177/6, k.o. 1473 Gradišče.
Navzočih je bilo 16 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep št. 9000-1/2019-O-23 je bil sprejet.
Župan je ob 23. uri zaključil 2. redno sejo.
Številka: 9000-1/2019
Datum: 28.3.2019

Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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