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ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA 
 

 

Odgovori na vprašanja občinske svetnice Viktorije Rangus (z dne 12.10.2015) 

 

1. Kaj je storila ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Šentjernej – Občina Šentjernej, ko 

je prejela sklep št. 3 o imenovanju ravnatelja OŠ Šentjernej, z dne 4.5.2015? 

 

Odgovor: Občina Šentjernej je dne 6.5.2015 prejela sklep Sveta zavoda Osnovna šola 

Šentjernej, s katerim je občino obvestila o imenovanju ravnatelja Osnovne šole Šentjernej. 

Ustanoviteljica ni bila udeležena v postopku, bila je le seznanjena s končnim izidom. Po 

veljavni zakonodaji je Svet zavoda Osnovna šola Šentjernej tisti, ki vodi postopek imenovanja 

ravnatelja. Zakonodaja ne določa, da bi morala ustanoviteljica kakorkoli potrdili ali zavrniti 

odločitev sveta zavoda, niti nima pravnih sredstev za vključitev v postopek npr. kot stranski 

udeleženec.  

 

2. Zakaj ni bil odposlan odpravek sklepa o imenovanju nadomestnega člana – 

predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola Šentjernej, katerega je na 

svoji 6. redni seji, dne 3.6.2015 sprejel Občinski svet Občine Šentjernej? 

 

Odgovor: Sklep o imenovanju nadomestnega člana št. 032-101/2015 je bil javno objavljen v 

Uradnem vestniku Občine Šentjernej, št. 5/2015, enako kot sklep o imenovanju članov, ki je 

bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, št. 11/2014. Sklep je bil Svetu zavoda 

Osnovna šola Šentjernej posredovan naknadno (22.10.2015). 

 

3. Članom Občinskega sveta se naj predloži celotna dokumentacija, ki je bila poslana 

na Občino Šentjernej v postopku imenovanja ravnatelja na OŠ Šentjernej, z dne 

20.3.2015 (dokazila o izpolnjevanju zahtevanih razpisnih pogojev). 

 

Odgovor: Člani občinskega sveta niso pristojni za preverjanje verodostojnosti dokazil 

oziroma ocenjevanje, ali kandidat za ravnatelja izpolnjuje zahtevane pogoje. Za to je pristojen 

izključno svet zavoda osnovne šole. Občinskim svetnikom sta bili posredovani celotni vlogi, 

razen dokazil. Na podlagi posredovane dokumentacije so občinski svetniki pridobili dovolj 



informacij, da so ocenili, ali se kandidatkama poda pozitivno mnenje ali ne. Zaradi varstva 

osebnih podatkov dokazil svetnikom ne bomo posredovali. 

 

4. Ali bo ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Šentjernej – Občina Šentjernej sprožila 

postopek revizije imenovanja ravnatelja OŠ Šentjernej? 

 

Odgovor: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ne pozna 

instituta postopka revizije imenovanja ravnatelja. Občina kot ustanovitelj zgolj poda mnenje o 

kandidatih za ravnatelja, drugih pristojnosti po zakonu nima in ni stranka v postopku, tudi ne 

glede razrešitve ravnatelja.  

 

5. Ali bo ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Šentjernej – Občina Šentjernej pozvala 

imenovano kandidatko da ravnanje s pričakovano stopnjo integritete zahteva od 

odgovorne osebe v javnem sektorju, ki je izpostavljena očitku posluževanja 

protipravnih in neetičnih ravnanj v zvezi s svojo izobrazbo, da na očitke 

argumentirano javno odgovori in jih ovrže ali pa da odstopi s položaja oz. funkcije? 

 

Odgovor: Občina Šentjernej teh očitkov ni izpostavila, zato kandidatke ne bo pozvala za 

izjavo, saj za to nima nobenih zakonskih podlag. Svet zavoda je tisti, ki presoja in odloča o 

verodostojnosti listin.  

 

6. Kdo je bil pobudnik sklica sestanka kandidatk na razpisno delovno mesto ravnatelja 

OŠ Šentjernej, v nedeljo 3.5.2015? 

 

Odgovor: Pobudnik sklica sestanka s kandidatkama za delovno mesto ravnatelja je bil župan 

Radko Luzar z namenom, da pridobi neposredne informacije iz obeh strani s ciljem ureditve 

razmer v Osnovni šoli Šentjernej. 

 

Odgovori na svetniška vprašanja zastavljena na nadaljevanju 6. redne seje dne 

13.10.2015 

 

1. Svetnik Jože Simončič je vprašal, kdaj bo prejel odgovor na vprašanje, ki ga je 

posredoval po elektronski pošti dne 14.4.2015. Njegovo vprašanje je bilo sledeče:  

»V skladu z 21. členom veljavnega Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej vam 

ponovno zastavljam naslednje vprašanje: Občina Šentjernej ima dva podžupana, ki 

opravljata v skladu s 43.a členom Statuta Občine Šentjernej določene naloge iz 

pristojnosti župana, za opravljanje katerih ju župan pooblasti. Zanima me, za 

opravljanje katerih konkretnih nalog, ki sodijo v pristojnost župana ste pooblastili 

vsakega izmed obeh podžupanov in katere konkretne naloge je opravil vsak od njiju v 

obdobju od 3. do 5. redne seje Občinskega sveta. Zaradi pregledne in gospodarne rabe 

proračunskih sredstev zahtevam, da občinskemu svetu v prihodnje redno pisno 

poročate o izvedenih aktivnostih vsakega izmed svojih dveh podžupanov, s poudarkom 

na izvedbi nalog na področju, za katerega je posamezni podžupan s strani vas 

pooblaščen. Zaradi jasnosti in ekonomičnosti podajanja informacij zahtevam, da mi 



odgovor na zastavljeno vprašanje v skladu z 21. členom veljavnega Poslovnika 

posredujete v pisni obliki. 

 

Odgovor: Zakon o lokalni samoupravi (Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 

št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 

ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) v 33.a členu določa naslednje:  

»Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta 

župan, ki ga lahko tudi razreši. 

V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa 

mandata novo izvoljenega župana podžupan. Če ima občina več podžupanov, pa tisti 

podžupan, ki ga določi župan razen, če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri 

podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, 

kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo. 

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti 

župana, za katere ga župan pooblasti. 

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima občina več 

podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa 

najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti 

župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. 

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, 

nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši 

član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz 

pristojnosti župana.« 

Izhajajoč iz navedenega je Župan Občine Šentjernej s sklepoma imenoval dva podžupana in s 

svojo odločitvijo seznanil tudi občinski svet.  

Podžupan Janez Selak, sicer tudi najstarejši svetnik, županu po potrebi in v skladu s 

pooblastili župana, pomaga pri odločitvah s področja kulturnih, športnih in družbenih 

dejavnosti. Aktivno sodeluje in spremlja organizacijo prireditev, ki jih organizira občina na 

tem področju in prireditev, ki pripomorejo k razpoznavnosti občine navzven. Udeležuje se 

tudi določenih dogodkov in prireditev namesto Župana.  

Albert Pavlič je v skladu s pooblastili župana vezni člen občine med lokalno skupnostjo in 

državo oziroma institucijami na ravni države.  

Oba podžupana tudi nadomeščata župana, ko je le-ta odsoten, in sicer v okviru svojih 

pooblastil.   

Oba podžupana sta funkcionarja Občine Šentjernej, kar pomeni, da ne opravljata del in nalog 

na način, kot jih opravljajo zaposleni v občinski upravi na podlagi pogodbe o zaposlitvi 

temveč prejmeta določena pooblastila s strani župana in v dogovoru z njim. Pooblaščena sta 

torej kot funkcionarja Občine Šentjernej, in sicer za naloge, ki so v pristojnosti župana kot 

funkcionarja.  

V 29. členu ZLS je navedeno, da je Občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 

okviru pravic in dolžnosti občine, šesta alineja istega člena pa določa, da Občinski svet 

nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega 

sveta. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505


Župan in oba podžupana se skupaj z zaposlenimi v občinski upravi trudijo izvrševati odločitve 

Občinskega sveta Občine Šentjernej.  

V kolikor menite, da je bila katera od odločitev Občinskega sveta izvršena slabše ali zaradi 

neizvajanja pooblastil podžupanov sploh ni bila izvršena, vas prosimo, da v okviru 

pristojnosti, ki jo določa zgoraj navedeni 29. člen ZLS, o tem seznanite župana in Občinski 

svet, da bomo lahko nemudoma ukrepali.  

 

2. Prav tako je navedel, da je sprejeti sklep št. 032-68/2015 z aprilske seje občinskega 

sveta še nerealiziran in je vprašal, kdaj bo realiziran. Omenjeni sklep ima naslednjo 

vsebino: »Občinski svet predlaga, da se na sejo OS v maju ali juniju uvrsti točko 

dnevnega reda Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda.« Prav tako je 

omenil zamašen jašek pri parkirišču v Orehovici in predlagal takojšnjo ukrepanje. 

 

Odgovor: Omenjena točka še ni bila uvrščena na dnevni red seje Občinskega sveta Občine 

Šentjernej, ker je bilo delo praktično do tega trenutka usmerjeno v racionalizacijo in 

varčevanje na vseh področjih ter v vzpostavitev likvidnega stanja Občine Šentjernej ob 

opravljanju tekočih zadev ter drugih zastavljenih projektov. Da bi točko z navedeno vsebino 

uvrstili na dnevni red seje Občinskega sveta, si Občinska uprava Občine Šentjernej z 

županom na čelu želi predhodno pridobiti vse informacije v zvezi z odvajanjem in čiščenjem 

komunalnih in padavinskih voda ter k rešitvi problematike pristopiti sistematično in analitično 

(zakonodaja, delovanje in upravljanje čistilnih naprav, stroški delovanja čistilnih naprav, 

koncesija, cene storitev, operativni plan), zato je že vzpostavila sodelovanje z različnimi 

strokovnjaki s tega področja. Ko bodo zbrane konkretne informacije s predlogi rešitev v zvezi 

problematike odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda, bo ta točka uvrščena na 

dnevni red seje Občinskega sveta. Namen je, da z omenjeno problematiko in s konkretnimi 

predlogi rešitev seznanimo tudi širšo javnost v obliki Zbora občanov v Kulturnem centru 

Primoža Trubarja. Takrat, ko bodo jasne številke, se bo občane pozvalo na priključitev na 

kanalizacijsko omrežje in plačevanje obveznosti iz tega naslova. Glede na trenutni potek 

dogodkov se bo to zgodilo do konca januarja 2016. 

 

3. Svetnica Karmen Pavlič je zaprosila za finančno poročilo občinskega praznika 

(Jernejevo 2015).  Prav tako je vprašala, kaj je s postopki izvršbe komunalnega 

prispevka. 

 

Odgovor: Župan je že na sami seji dne 13.10.2015 odgovoril, da poročilo o Jernejevem še ni 

zaključeno, ker Turistično društvo Šentjernej svojega poročila še ni pripravilo. Župan je 

navedel, da bodo odgovori pripravljeni v pisni obliki, zato vam ga v nadaljevanju podajamo: 

 

a) Finančno poročilo o porabi proračunskih sredstev za prireditve v času 

praznovanja občinskega praznika - Jernejevo 2015 

 

V spodnji tabeli so prikazani izdatki po dobaviteljih, namenu in višini v času prireditev ob 

občinskem prazniku – Jernejevo 2015, ki so bili predmet financiranja iz občinskega 

proračuna. 

 



Dobavitelj Predmet financiranja: Znesek v € 

CGP, d.d., Novo mesto Izdelava elaborata prometne ureditve 366,00 

CGP, d.d., Novo mesto Popolna zapora ceste za povorko  381,66 

MEDIC sistemi d.o.o., Novo mesto 
Fotokopiranje načrta cestne zapore  

(A2 in A3 format) 
58,27 

Kovinska galanterija Janez Bregar s.p., 

Šentjernej 

Pokali in medalje za športnike in športnice ter 

športne klube 
1.511,58 

Radio glas Ljubljana d.o.o. Ljubljana 

Izvedba programa in organizacija prireditve z 

glasbenimi izvajalci za 21. in 22.8.2015 in 

oglaševanje ter medijska podpora 

12.200,00 

CD MIKELIS, Mihael Tominšek s.p., 

Otočec 
Izdelava priznanj, plaket in občinskih nagrad 1.901,27 

Račič Roman s.p., Šentjernej in UTORA 

Tanja Duh s.p., Brezje pri Šentjerneju 

Vabila za slavnostno sejo (tiskanje: 140,91 € in 

oblikovanje: 14,00 €) 
154,91 

Iskra Pio, d.o.o. Šentjernej Pogostitev po slavnostni seji 801,00 

Televizija Novo mesto, d.o.o., Novo 

mesto 

Promocijska reportaža o dogodkih ob 20-letnici 

občine 
1.866,00 

MIRTTOURS, Peter Mirt s.p., Blanca 

Avtobusni prevoz KD Godba Slovenskih 

železnic od Zidanega Mosta do Šentjerneja in 

nazaj 

240,90 

SMAK printtisk, Silvester Murgelj s.p., 

Novo mesto 

Tiskanje letakov A5 za kasaške dirke, zloženke 

A4 za katalog razstavljavcev in brošure A4 za 

kasaško razstavo v sklopu Jernejevega 2015 

839,13 

Stanislav Turk s.p., Gor. Maharovec, 

Šentjernej 

Nočitve z zajtrkom za delegacijo iz Srbije v času 

Jernejevega 2015 
298,84 

UTORA Tanja Duh s.p., Brezje pri 

Šentjerneju in Tiskarna Jordan Drago s.p., 

Krško 

Šentjernejsko glasilo: oblikovanje (712 €) in 

tiskanje (2.171,84 €) => 30 % namenjeno 

Jernejevemu 2015 

865,16  

Cvetličarna ''COLARIČ'' Colarič 

Frančišča s.p., Brežice 
Cvetje za slavnostno sejo  54,50 

Utrip d.o.o., Novo mesto 
Ureditev elektro omare in potrebnih instalacij za 

potrebe prireditve Jernejevo 2015 
817,62 

Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana Neposredni stroški priključevanja 32,76 

S K U P A J 22.389,60 

 

b) Poročilo Turističnega društva Šentjernej o prihodkih in stroških ob sodelovanju 

na prireditvah v času praznovanja občinskega praznika - Jernejevo 2015 

 

Turistično društvo Šentjernej je za prireditev Jernejev kolesarski maraton prejelo 4.190 € 

prihodkov in imelo 3.400 € odhodkov (malice za kolesarje, ozvočenje, štartne številke, 

zavarovanje prireditve, pogostitev…itd.). Za kuhanje županovega golaža je prejelo 1.510 € ter 

imelo 1.380 € izdatkov. Za srečelov je bilo zbranih 2.336 € sredstev, ob tem pa je bilo 500 € 



izdatkov. Za vse udeležence povorke je Turistično društvo Šentjernej (za golaž in palačinke) 

plačalo 2.570 €. Sponzorska sredstva iz naslova Jernejevega 2015 so znašala 3.800 €.   

        

Odgovor na vprašanje v zvezi izvršb komunalnega prispevka je povezan s problematiko 

odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda in reševanjem le-te. Občinska uprava 

Občine Šentjernej z županom na čelu se močno zaveda problematike, vendar želi predhodno 

pridobiti vse informacije v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalnih in padavinskih voda 

ter k rešitvi problematike pristopiti sistematično in analitično (zakonodaja, delovanje in 

upravljanje čistilnih naprav, stroški delovanja čistilnih naprav, koncesija, cene storitev, 

operativni plan), zato je že vzpostavila sodelovanje z različnimi strokovnjaki s tega področja. 

Ko bodo zbrane konkretne informacije s predlogi rešitev v zvezi problematike odvajanja in 

čiščenja komunalnih in padavinskih voda, se bo z omenjeno problematiko in s konkretnimi 

predlogi rešitev seznanilo tudi širšo javnost v obliki Zbora občanov v Kulturnem centru 

Primoža Trubarja. Takrat, ko bodo jasne številke, se bo občane pozvalo na priključitev na 

kanalizacijsko omrežje in plačevanje obveznosti iz tega naslova, tudi komunalnega prispevka. 

Glede na trenutni potek dogodkov se bo to zgodilo do konca januarja 2016. 

 

Odgovore pripravili:  

Darja Will 

Anita Petrič 

Tina Gazvoda 

mag. Andreja Topolovšek 

Samo Hudoklin 

Radko Luzar 

 


