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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠENTJERNEJ 

 

ZADEVA: ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA 

 

V nadaljevanju podajamo odgovore na svetniška vprašanja, ki smo jih prejeli na 21. redni seji 

občinskega sveta. Na nekatera izmed njih smo odgovorili že na sami seji in so odgovori 

navedeni tudi v predlogu zapisnika 21. redne seje občinskega sveta Občine Šentjernej. 

 

Vprašanja občinskega svetnika Igorja Kalina: 

 

1. Vprašal je zakaj ne deluje vodomet pred občino, dejal je, da enako sprašujejo tudi 

občani. 

 

Vodomet ne deluje, oz. je občasno deloval, ker je bila napaka v samem načrtovanju in 

izvedbi vodometa. Za vodomet je bila od vsega začetka uporabljena navadna potopna 

črpalka, ki ni ustrezna, saj je premalo vode za pretok, ki ga ima in tako je večkrat 

delovala v prazno, posledično pa je prišlo do okvare in menjave. Tako je bilo vsaj 

petkrat, zato je bila sprejeta odločitev, da vodomet ne deluje, bazen pa je bil ustrezno 

pokrit. V naslednjem letu se načrtuje, da se bo v pomladnih mesecih vodomet vzpostavil 

tako, da bo le-ta normalno deloval. 

 

2. Vprašal je koliko je nastalo stroškov pri reprogramiranju kreditov in najemu novih 

kreditov, kdo je svetoval, da se najame kredit s spremenljivo obrestno mero in zakaj se 

ni občina odločila za fiksno obrestno mero ter zakaj smo pristali na povišanje obrestne 

mere za 0,3 odstotka. 

 

Stroški pri reprogramiranju kreditov pri Addiko bank d.d. so bili za oba kredita v višini 

83,46€ (2 x 41,73€); stroški najema kredita pri BKS Banka d.d.  za upravljanje z dolgom 

Občine Šentjernej pa 1.800€. V povabilu bankam k oddaji ponudbe za dolgoročni kredit 

je bilo med pogoji pod 2. točko navedeno, da naj banka ponudi najbolj ugodno fiksno 

obrestno mero ali najugodnejšo variabilno obrestno mero + pribitek, vendar nobena 

izmed bank ni ponudila fiksne obrestne mere. Na podlagi zbranih ponudb je bila 

izbrana banka z najugodnejšo variabilno obrestno mero. Kredita Addiko Bank d.d. sta 

bila konvertirana dne 21.12.2016 iz CHF v EUR in sta imela preostalo odplačilno dobo 

do 21.09.2021 – kar pomeni 4 leta in 9 mesecev. V tem primeru je šlo za obrestno mero, 

ki je bila sestavljena iz: 3 mesečnega LIBOR-ja + 0,6% fiksnega letnega pribitka, ki se je 

po konverziji spremenila v 3 mesečni EURIBOR+ 0,6% pribitka letno. Konvertirana 

kredita sta se po odobritvi Ministrstva za finance prestrukturirala in vklopila v kredit 
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za upravljanje z dolgom na 15 let, saj smo s podaljšanjem odplačilne dobe tako dosegli 

kvoto, ki je v mejah oz. okvirih možnega zadolževanja Občine Šentjernej. S 

podaljšanjem odplačilne dobe na 15 let se je vzporedno povišala tudi EOM, in sicer za 

0,36 odstotne točke. Glede na mnenje MF je bila ponudba BKS Banke d.d. ugodna in 

pozitivno obravnavana. 
 

 

Vprašanje občinske svetnice Viktorije Rangus: 

 

1. Svetnica je vprašala glede realizacije sklepa št. 032-290/2017 z nadaljevanja 20. redne 

seje, ki se glasi: Občinski svet Občine Šentjernej kot izvajalec pravic ustanovitelja JP 

EDŠ, d.o.o. Šentjernej soglaša z nakupom osnovnih sredstev v višini 128.500 evrov za 

nakup traktorja s priključki, traktorske prikolice in poltovornega vozila.  

 

V sklopu odobrenega investiranja v osnovna sredstva so bili realizirani naslednji 

segmenti: 

 Traktor 105 KS nabavne vrednosti 69.990 €…. Pogodba podpisana, dobavni rok 

4. oktober 2017, 

 Priključki snežni plug, posipalec soli in vpenjalna plošča za plug nabavne 

vrednosti 15.047,50 €, naročilnica izdana, dobavni rok 15. oktober 2017, 

 Poltovorno vozilo do 3,5 t, nabavne vrednosti 22.900,58 €, dobavljeno 2. oktobra 

2017 

Predvidena je še nabava traktorske prikolice z dvojno osjo, skupne nosilnosti 13 t, 

nabavna vrednost 17.517,93 €, rok dobave je 5 mesecev. Ker nam osnovno sredstvo čez 

zimo ne koristi, ga bomo naročili novembra 2017 in bo dobavljeno marca 2018. 

 

 

2. Vprašala je tudi kdaj se bo vrnila javna uslužbenka v službi za splošne in pravne 

zadeve s porodniškega dopusta? 

 

Javna uslužbenka se je že vrnila s porodniškega dopusta dne 24.7.2017. 

 

3. Ali se je v letošnjem letu sestal Nadzorni odbor Občine Šentjernej in kolikokrat se je 

sestal ter koliko sej je opravil? 

 

Nadzorni odbor Občine Šentjernej se je letos sestal štirikrat na rednih sejah. Skupno v 

mandatu do sedaj je imel 20 rednih sej, 7 izrednih sej in 5 dopisnih sej. Nadzorni odbor 

se je z novimi člani sestal na 20. redni seji, v sredo, 4. oktobra 2017. 

 

4. Kako poteka izgradnja poslovilne kapele v Gradišču.  

 

Gradnja poslovilne kapele je tik pred zaključkom. Vsa dela so izvedena, razen priklopa 

vode, ker se je čakalo na služnostno pogodbo s strani Direkcije RS za ceste. Slednja je 

zdaj pridobljena, podana je bila vloga za zaporo ceste ravno tako na Direkcijo RS za 

ceste, trenutno se čaka za soglasje k zapori. Ko bo pridobljeno, sledi še izvedba 

vodovodnega priključka. 

 

 

 



5. Naslednje vprašanje je naslovila na direktorja občinske uprave, da je le-ta na osnovno 

šolo naslovil dopis glede parkirnih mest in sprašuje v katerem odloku je zapisano, da 

so parkirna mesta le za starše. Če se je parkirišče financiralo iz javnih sredstev, so 

parkirna mesta dostopna vsakomur. Bila je seznanjena s strani občanov, da občinsko 

redarstvo piše kazni, ki parkirajo na parkirnih mestih kjer je javno dobro. Ali je to res? 

 

Ne, ni res.  

Direktor Občinske uprave Občine Šentjernej je ravnateljici Osnovne šole Šentjernej in 

ravnateljici Vrtca čebelica dne 19.06.2017 posredoval ugotovitve občinskega redarja 

glede parkiranja na parkirišču na severni strani Osnovne šole Šentjernej. V 

nadaljevanju je navedena korespondenca: 
 
From: Renata Zupanc Grom [mailto:renata.zupanc@guest.arnes.si]  
Sent: Monday, June 19, 2017 11:40 AM 
To: Samo Hudoklin <Samo.Hudoklin@sentjernej.si> 
Cc: Tomaž Resinovič <tomaz.resinovic@sentjernej.si>; Nataša Rajak <Natasa.rajak@sentjernej.si>; 
Janez Hrovat <Janez.Hrovat@sentjernej.si>; Radko Luzar <radko.luzar@sentjernej.si>; 'Radko Luzar' 
<radko.luzar@ltek.si>; os.sentjernej@guest.arnes.si; 'Vrtec Čebelica Šentjernej' <vrtec-
cebelica.sentjernej@guest.arnes.si> 
Subject: RE: Problematika parkiranja pri OŠ Šentjernej 
 
Spoštovani, 
Sporočam vam, da sem svoje sodelavce seznanila z vsebino obeh dopisov: občinskega redarja in z 
Vašim dopisom.  
Morda za razmislek, predlagam, da se parkiranje staršev uredi na podoben način kot pred nekaterimi 
vrtci in šolami z ustrezno signalizacijo (določeni parkirni prostori za starše, čas zadrževanja na 
določenih parkirnih mestih, itn…). 
V upanju, da se bo parkiranje uredili na zadovoljstvo vseh, 
Vas lepo pozdravljam. 
 

mag. Renata Zupanc Grom, prof.  
ravnateljica  

   

 
   
OŠ Šentjernej  
Prvomajska cesta 9  

8310 ŠENTJERNEJ  
 
 
 
 
 
 



From: Samo Hudoklin [mailto:Samo.Hudoklin@sentjernej.si]  
Sent: Monday, June 19, 2017 10:44 AM 
To: Renata Zupanc Grom <renata.zupanc@guest.arnes.si>; Vrtec Čebelica Šentjernej <vrtec-
cebelica.sentjernej@guest.arnes.si> 
Cc: Tomaž Resinovič <tomaz.resinovic@sentjernej.si>; Nataša Rajak <Natasa.rajak@sentjernej.si>; 
Janez Hrovat <Janez.Hrovat@sentjernej.si>; Radko Luzar <radko.luzar@sentjernej.si>; Radko Luzar 
<radko.luzar@ltek.si> 
Subject: FW: Problematika parkiranja pri OŠ Šentjernej 
 
Spoštovani. 
 
Posredujem vam sporočilo občinskega redarja v zvezi s parkiranjem osebnih vozil zaposlenih na 
novem parkirišču. Slednje je bilo v avgustu 2015 asfaltirano predvsem z namenom, da bodo starši 
otrok varno parkirali vozila in predali otroke v šolo oziroma vrtec, in ne, da bo parkirišče namenjeno 
parkiranju zaposlenih, tako osnovne šole kot tudi vrtca. Na to zadevo smo večkrat opozorili, a se 
očitno stanje ni popravilo, oziroma ni pravega odziva. Nazadnje je bilo to lani, ko smo ravno v ta 
namen še dodatno zarisali črte na »starem delu parkirišča«, severno od stadiona, parkirišča za 
avtobuse pa prestavili tik ob stadion, tako da je v tem trenutku na območju »starega parkirišča« na 
razpolago dobrih 40 parkirnih mest. Moram povedat, da se tega držijo vozniki avtobusov. 
Glede na to, da se bo kmalu začela gradnja vrtca, ko bo onemogočen dostop zaposlenim na parkirišče 
na južni strani osnovne šole, ker bo tam vhod v gradbišče za 1. fazo izgradnje, pričakujemo, da boste 
še pred zaključkom šolskega leta to ustrezno pojasnili svojim uslužbencem, torej da se parkira 
izključno na »starem parkirišču« in ostalih javnih parkiriščih v okolici, novo parkirišče pa je namenjeno 
staršem. 
 
Resnično prosimo, da se to uredi, torej da svojim zaposlenim posredujete navodila in nas o tem pisno 
obvestite, sicer bomo primorani izvesti postopke za označitev modre cone na novem parkirišču. 
 
Lep pozdrav,  
 

 

Samo Hudoklin, direktor občinske uprave 

Občina Šentjernej 

Prvomajska cesta 3a 

8310  Šentjernej  

tel.: 07/ 39 33 564 

www.sentjernej.si 
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From: Tomaž Resinovič  
Sent: Thursday, June 15, 2017 1:27 PM 
To: Radko Luzar <radko.luzar@sentjernej.si>; Samo Hudoklin <Samo.Hudoklin@sentjernej.si>; Nataša 
Rajak <Natasa.rajak@sentjernej.si> 
Subject: Problematika parkiranja pri OŠ Šentjernej 
 
Pozdravljeni, 
 
Pri opravljanju nadzora prometa, mirujočega prometa in ostalih udeležencev v prometu v okolici OŠ 

Šentjernej se je zadnje čase na mene obrnilo več nezadovoljnih staršev otrok, ki obiskujejo omenjeno 

šolo. Največje nezadovoljstvo povzroča novo parkirišče, ki naj bi bilo zgrajeno prav z namenom, da 

bodo starši otrok lahko varno parkirali svoja vozila in predali otroke v šolo. To pa v večini ni mogoče 

saj je parkirišče od jutra pa tja do cca 13.30 zasedeno in sicer z vozili, katerih lastniki so v večini 

uslužbenci OŠ Šentjernej. In prav to vedo tudi nezadovoljni starši, ki so že večkrat omenili, da bi bilo 

potrebno tudi na tem parkirišču zarisati t.i. »modro cono«, se pravi območje kratkotrajnega 

parkiranja in omejiti čas parkiranja na maksimalno 30 minut. Tudi sam sem takšnega mnenja, kar 

sem tudi že večkrat omenil. Tudi pri opravljanju svojega dela se srečujem z očitki občanov, da nič ne 

naredimo v okolici OŠ Šentjernej, kjer bi bilo to nujno potrebno, saj se gre vendar za varnost otrok, 

staršev in pa seveda tudi udeležencev v prometu. Glede na to, da prihaja čas šolskih počitnic mislim, 

da je sedaj pravi čas da se naredi korak v tej smeri, saj bo parkirišče v večini prazno in bi bilo v primeru 

zarisa črt ali postavitve kakršnekoli druge prometne signalizacije delo potekalo veliko lažje. 

 

S spoštovanjem! 
 
 
 
Tomaž Resinovič – občinski redar 
Gsm :      031-739-894 
E – mail: tomaz.resinovic@sentjernej.si 
                 medobcinsko.redarstvo@sentjernej.si, 

 

 

 

Odgovore so podali Direktor občinske uprave Samo Hudoklin, Branka Pogorelc Jakše, Anita 

Petrič in prokurist JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej Gašper Bregar. 
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