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ZADEVA: ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA 

 

V nadaljevanju podajamo odgovore na svetniška vprašanja, ki smo jih prejeli na 14. redni seji 

občinskega sveta (21.9.2016). Na nekatera izmed njih smo odgovorili že na sami seji in bodo 

odgovori navedeni v predlogu zapisnika 14. redne seje občinskega sveta Občine Šentjernej, ki 

vam bo predložen s sklicem 15. redne seje. 

 

 

Vprašanje občinske svetnice Vesne Bregar: 

Svetnica Vesna Bregar je povedala, da je poslala pobudo preko elektronske pošte, in 

sicer glede izgradnje pločnika in zasaditve tri rednega drevoreda v naselju Turopolje in 

ureditve križišča Prvomajske ceste s cestami iz naselja Turopolje in Resslova c., 

namestitve cestnih ogledal na križišču cest, ki peljeta iz naselja Turopolje  in 

Prvomajske ceste v Šentjerneju ter v samem naselju Turopolje. Prav tako je vprašala 

kako napreduje projekt sanacije pepela v gramoznici. 

 
Izgradnja pločnika in zasaditev tri rednega drevoreda v naselju Turopolje: 

Za navedeno investicijo je bil v letu 2003 izdelan PGD in PZI projekt. Projektirano je križišče 

med Turopoljem in Obrtno cesto, hodnik za pešce do vhoda za sejemski prostor ter zasaditev 

drevja med hodnikom za pešce in sejemskim prostorom. 

 

Ureditev križišča cest – Prvomajska cesta, Turopolje, Resslova cesta do veterinarske postaje 

in namestitev cestnih ogledal v naselju oziroma ulici Turopolje: 

Preglednost na Prvomajski cesti iz smeri Obrtne ceste proti Kostanjevici je bila zaradi 

vegetacije zmanjšana, zato smo upravljavca regionalnih cest, to je Direkcija RS za 

infrastrukturo, pozvali na rešitev problematike. Po geodetskem postopku, v katerem se je 

izkazalo, da je vegetacija na parceli ceste v državni lasti, je bila le-ta odstranjena, s tem je 

preglednost večja in vključevanje na regionalno cesto varnejše. Priključek ceste iz Turopolja 

na Obrtno cesto in regionalno cesto je neustrezen, prav tako priključek na cesto iz 

stanovanjske hiše Turopolje 2 in v nasprotju z veljavnimi predpisi kot je Pravilnik o cestnih 

priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1).  

 

 

 

http://www.sentjernej.si/


Predlog za ureditev športnega parka v naravi (street workout park): 

Tovrstne objekte je po Uredbi o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na 

zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 24/2013) do površine 1000 m
2
 možno graditi brez 

gradbenega dovoljenja, postavitev pa mora omogočati Občinski prostorski načrt.  

V nadaljevanju podajamo odgovor glede sanacije gramoznice: 

Občina Šentjernej je pristopila k odkupu zemljišč nekdanje gramoznice. Izveden je bil 

sestanek z lastniki parcel, spisane prodajne pogodbe, ki se sedaj tudi podpisujejo. Nekatera 

zemljišča so opredeljena kot kmetijska, zato se postopek odkupa malce podaljša, saj je v 

skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih v tem primeru pri samem odkupu potrebno 

vključiti Upravno enoto. Po pridobitvi lastništva na celotnem območju bo izvajalec navoza 

pepela Kostak d.d. pristopil k dokončni sanaciji gramoznice z navozom pokrivnega sloja 

zemljine.  

 

 

Vprašanje občinskega svetnika Petra Cvelbarja: 

V imenu krajanov Ilirske ulice je vprašal, kakšne so možnosti glede spremembe ureditve 

prometa (npr. enosmerna ulica) in celovite ureditve območja.   

 

Celotna ulica je bila v prvi polovici oktobra 2016 geodetsko urejena, iz geodetskega postopka 

je razvidno, da širina javnega dobrega ne omogoča širitve ceste v dvopasovno ter gradnjo 

hodnika za pešce. Ureditev predlaganega prometnega režima je možna.  

 

 

Vprašanje občinskega svetnika Igorja Kalina: 

Zaprosil je za pisni dopolnjen odgovor glede avtorskih pogodb v znesku 26.109,83 evrov, 

ki je bil zastavljen že na prejšnji seji. Do naslednje seje je zaprosil tudi za pisno poročilo 

o investicijah, ki potekajo v občini. 

Znesek v višini 26.108,83 evrov zajema izplačila fizičnim osebam za izplačilo sejnin 

(občinskim svetnikom (PU 1000 občinski svet, PP 01001), članom odborov in komisij (PU 

1000 občinski svet, PP 01002 in PU 2000 nadzorni odbor, PP 02006), nadomestilo za 

nepoklicno opravljanje funkcije župana (PU 3000 župan, PP 01014) in podžupana (PU 3000 

župan, PP 01014)) ter za izplačilo po sklenjeni podjemni pogodbi s koordinatorjem projekta 

»Innovative Practice«  (PU 3000 župan, PP 01019). Sredstva za sklenitev in izplačilo 

podjemne pogodbe so bila zagotovljena s strani EU.  Občina Šentjernej v letu 2015 ni sklenila 

nobene avtorske pogodbe.  
 

Glede investicij odgovarjamo sledeče:  

Trenutno poteka rekonstrukcija ceste Šmarje – Pleterje, izvajanje investicije je s pogodbo 

preneseno na občinsko podjetje JP EDŠ d.o.o., ki je izvedlo razpis za podizvajalca, kot 

najugodnejše je bilo izbrano podjetje KOP d.d. Brežice. Pogodbena vrednost investicije je 

155.054,00 evrov.  

 

Izvaja se tudi rekonstrukcija ceste v Velikem Banu proti Malem Banu. Izvajanje investicije je 

s pogodbo preneseno na občinsko podjetje JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej, ki je izvedlo razpis za 

podizvajalca. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Luštek Marko s.p. iz Ledeče vasi. 

Pogodbena vrednost investicije je dobrih 32.000 evrov, od tega prispevajo uporabniki 10.250 

evrov. 

 



Vprašanje občinske svetnice Marjetke Rangus: 

Opozorila je na nedokončana dela v Gorenjem Vrhpolju (zajetje gasilskih vozil, ki ni 

ustrezno narejeno in na postavitev hidranta). Prav tako je opozorila na neurejena 

parkirišča pri novi enoti Čira čara in na uničevanje dragocene Turške lipe.   
 

Investicija v Gorenjem Vrhpolju je dokončana, tako imenovano zajetje gasilskih vozil je 

narejeno skladno z navodili PGD Vrhpolje. Zaradi nanosa mulja ga je potrebno večkrat na 

leto očistiti. Hidrantno omrežje je v območju obnove vodovoda urejeno skladno z veljavnimi 

predpisi.  

 

Konec oktobra oziroma v začetku novembra bo objavljen Javni poziv za izbor operacij za 

uresničevanje ciljev razvoja na območju LAS DBK (Lokalne akcijske skupine Dolenjske in 

Bele krajine) – poziv za projekte CLLD, ki je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa 

LEADER. Občina bo predlagani projekt ohranitve Turške lipe predstavila Komisiji za 

družbene dejavnosti in vključila projekt v proračun za leto 2017. Do 15. januarja 2017 bo 

potrebno oddati vlogo. Gre za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada ra razvoj 

podeželja.  
 

Vprašanje občinske svetnice Mojce Lampe Kajtna: 

Zastavila je pisno vprašanje glede problematike v vasi Ostrog. Zanima jo ali smo 

seznanjeni z dogajanjem v vasi in kaj nameravamo storiti glede nastale situacije. 

Prebivalci vasi Ostrog približno pol leta opažajo, da se na naslovu Ostrog 1 izvaja 

dejavnost, ki nikakor ne sodi v stanovanjsko naselje. Omenila je tudi, da je o zažiganju 

odpadkov bila obveščena policija in inšpektorat za okolje in prostor.  

 

Inšpektorat je prejel na isto problematiko prijavo od Občine Šentjernej dne 15. 7. 2016. 

Zadevo je inšpektorat odstopil pristojnima službama v nadaljnje reševanje (glejte priložen 

dopis). Po znanih informacijam inšpektorice je Policijska postaja Šentjernej zadevo odstopila 

v reševanje tudi Inšpektoratu RS za delo, tako da so vse pristojne inštitucije o zadevi 

obveščene.  

 

Vprašanje občinske svetnice Karmen Pavlič: 

Vprašala je glede koncesionarja za pogrebne storitve, ali mu je bila podaljšana konc. 

pogodba ter kateri predeli občine so zajeti za polaganje optičnega kabla in kdo je 

izvajalec.  

 

Koncesijska pogodba za pogrebno in pokopališko dejavnost je bila sklenjena 18.9.2014 in to 

za določen čas petih (5) let. 

 

Dne 12.9.2016 smo s strani investitorja Telekoma Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana 

prejeli vlogo za izgradnjo optičnega komunikacijskega omrežja v naseljih  Gorenja Stara vas, 

Orehovica, Zapuže, Tolsti vrh, Hrastje, Cerov Log, Gorenje Vrhpolje in Mihovo. Navedli so, 

da v večjem delu trase že imajo položene cevi, na ostalem delu pa so predvidena gradbena 

dela za izgradnjo kabelskih jaškov in položitev cevi za naknadno uvlačenje optičnih kablov. 

Dne 15.9.2016 je bilo z naše strani izdano dovoljenje za zgoraj omenjeno gradnjo optičnega 

komunikacijskega omrežja v cesto in varovalnem pasu kategoriziranih in nekategoriziranih 

občinskih cest ter dani pogoji pri izvedbi podbojev oz. prekopih občinskih cest.  Izvajalec 

gradnje optičnega telekomunikacijskega omrežja GVO gradnja in vzdrževanje 

telekomunikacijskih omrežij d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, nam je 28.9.2016 

posredoval vlogo za dovoljenje za postavitev delnih zapor občinskih cest. Dne 6.10.2016 je 



bilo z naše strani pripravljeno dovoljenje za delne zapore občinskih cest pri izgradnji 

optičnega telekomunikacijskega omrežja na področju zgoraj omenjenih naselij. Delne zapore 

občinskih cest se bodo izvajale med 10.10.2016 in 31.12.2016, vendar posamezna zapora 

največ dva dni za posamezno lokacijo, nato se zapora in delovišče seli na drugo lokacijo. 

Investitor in izvajalec v letošnjem letu planirata izgradnjo optičnega telekomunikacijskega 

omrežja tudi v naseljih Vrh pri Šentjerneju, Dobravica, Razdrto, Gorenja Brezovica, Gorenji 

ter Dolenji Maharovec. 

 

Prav tako smo na Razvojni center Novo mesto zastavili vprašanje v zvezi z izvedbo 

širokopasovnega omrežja na našem območju. Odgovorili so nam sledeče: 

 

S strani MIZŠ je bil poleti 2016 objavljen poziv operaterjem za izraz komercialnega interesa, 

ki ima neposreden vpliv na seznam belih lis. Postopek je bil zaključen 9. 9. 2016. Iz testiranja 

tržnega interesa so bila izvzeta urbana območja z gostoto poseljenosti nad 500 prebivalci na 

km
2
 in območja, ki so že prejela sredstva ESRR in EKSRP. Na območjih potencialnih belih 

lis je bil tržni interes testiran v dveh geografskih segmentih na območju celotne Slovenije. Na 

geografskem segmentu redke poseljenosti je bil tržni interes testiran na hitrosti 30 Mb/s, na 

geografskem segmentu goste poseljenosti pa je bil tržni interes testiran na hitrosti 100 Mb/s. 

Analiza tržnega interesa je pokazala na velik interes operaterjev za gradnjo 

telekomunikacijske infrastrukture, kar posledično pomeni, da je belih lis manj, kot je bilo 

pričakovano. Iz navedena razloga bo Ministrstvo na segmentu redke poseljenosti verjetno 

ponovno izvedlo testiranje tržnega interesa na hitrosti 100Mb/s. Temu bo sledila objava 

seznama belih lis in javni razpis za sofinanciranje gradnje. Gradnja bo v naslednjih letih tako 

financirana iz naslednjih virov: 1. Zasebna sredstva operaterjev; 2. Zasebna sredstva - projekt 

RuNe: sredstva evropske investicijske banke, s katerimi naj bi se gradila odprta omrežja v 

Sloveniji v naslednjih treh letih; 3. Javna sredstva ESRR. Javni razpis za sofinanciranje 

gradnje OŠO se pričakuje v začetku leta 2017 – tu se prijavi konzorcij občin. V kolikor 

gospodinjstvo nima omogočeno vsaj 30 Mb/s, mu bo to omogočeno (30 ali 100 Mb/s z eno 

izmed navedenih variant sofinanciranja, odvisno v katerem segmetnu poseljenosti se nahaja); 

v kolikor gospodinjstvo ima omogočeno vsaj 30 Mb/s, a manj kot 100 Mb/s, je nadaljnja 

gradnja odvisna od tega, v katerem segmentu poseljenosti se nahaja; v kolikor ima 

gospodinjstvo že omogočeno 100 Mb/s, ima optiko in gradnja seveda ni potrebna.  Navedeno 

se še lahko spreminja, glede na navodila ministrstva. Predstavljene so le trenutne informacije.  

 

 

Vprašanje občinske svetnica Viktorija Rangus: 

Kdaj bo nov katalog informacij javnega značaja objavljen na spletni strani. 
 

Se strinjamo, da je potrebno pripraviti in objaviti nov katalog javnega značaja, saj so podatki 

na njem zastareli. Zavedamo se, da katalog informacij javnega značaja predstavlja vsebino 

Občine Šentjernej navzven, zato ga je nujno potrebno dokončno uskladiti z dejanskim 

stanjem. V najkrajšem možnem času ga bomo obnovili in novega objavili na spletni strani. Se 

nam pa zdi smiselno, ker sta predmet objave tudi temeljni akt Občine Šentjernej ter 

Občinskega sveta, da ga objavimo skupaj z novim Statutom Občine Šentjernej ter 

Poslovnikom Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki pa bosta predvidoma do konca tega leta 

stopila v veljavo.  
 

 

Odgovore so podali: Rajko Grimšič, Marija Jambrek Korenič, Suzana Kovačič Mihorič, Janez 

Hrovat in Anita Petrič 


