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ZAPISNIK 

24. redne seje Občinskega sveta Občine Šentrupert, ki je bila 25. septembra 2013, ob 16. uri v sejni 
sobi Občine Šentrupert, Šentrupert 33 

 
PRISOTNI ČLANI OBČINSEGA SVETA: 
Ludvik AHLIN, Franc BARTOLJ, Jurij BIZJAK, Ruža BRCAR, Alojz GREGORČIČ, Marko GRIČAR, 
Anton RUGELJ, Izidor KOVALJEV 
Članica občinskega sveta, Ksenija RADMINIČ VIRANT, se je seje udeležila ob 16. uri in 15 minut 
 
OSTALI PRISOTNI: 
Rupert GOLE – župan Občine Šentrupert, 
Mateja JAZBEC – direktorica občinske uprave, 
Danica GRANDOVEC – višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
Iztok KOVAČIČ  -  višji svetovalec za okolje in prostor, 
Uroš PIKL – višji svetovalec za pravne in  komunalne zadeve, 
Mojca POVHE - višja referentka za proračun in finance, 
Franc JUDEŽ - strokovni sodelavec, 
Ksenija TEKAVEC – zapisnikarica. 

DRUGI PRISOTNI: 
Brigita KALČIČ, vodja Skupne občinske uprave Mirnska dolina 
Saša DALLA VALLE - podjetje Urbi, d.o.o. 
Judita THALLER - podjetje Urbi, d.o.o. 
Mojca ŽNIDARŠIČ – Dolenjski list 

Svetniki so pred začetkom seje prejeli dodatna gradiva:  
− dodatno gradivo k 12. točki predlaganega dnevnega reda: Dopolnitev načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Šentrupert za leto 2013  
− Zapisnik  19. seje Statutarno pravne komisije 
− Zapisnik 14. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem 
− Zapisnik 21. seje Odbora za okolje in prostor in gospodarske javne službe 
− Zapisnik 17. seje Odbora za proračun in finance 
− Zapisnik 20. seje Odbora za družbene dejavnosti 

 
K 1. točki: 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda: 
Na podlagi liste prisotnosti je bilo ugotovljeno, da se je 24. redne seje udeležilo 8 svetnikov. V skladu z 31. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert je bil Občinski svet Občine Šentrupert sklepčen. 

Župan je predlagal dnevni red: 

DNEVNI RED 24. redne seje je sledeč: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje, z dne 27.06.2013 in 4. dopisne seje ter poročilo o 

realizaciji sklepov 
3. Seznanitev z zapisniki delovnih teles Občinskega sveta Občine Šentrupert 
4. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za 

območje Občine Šentrupert, prva obravnava 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno 

opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert, prva 
obravnava 

7. Občinski program varnosti Občine Šentrupert 
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šentrupert v prvem polletju leta 2013 
9. Predlog za odprtje novih proračunskih postavk v okviru veljavnega proračuna Občine Šentrupert 

za leto 2013 
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10. Sklep o prerazporeditvi pravic porabe proračunskih sredstev 
11. Uskladitev Načrta razvojnih programov Občine Šentrupert 
12. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentrupert za leto 2013 
13. Kandidatna lista članov Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenije za novo programsko 

obdobje 2014-2020 
14. Poročilo župana o izvajanju projektov in drugih nalog 
15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori nanje 
16. Razno 

Na predlagani dnevni red ni bilo razprave, zato je župan predlagani dnevni red dal na glasovanje. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 članov. 
ZA je glasovalo osem (8) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 2. točki:  
Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje, z dne 27.06.2013 in 4. dopisne seje ter poročilo o 
realizaciji sklepov 
Na zapisnik 23. redne seje, z dne 27. 06. 2013, ni bilo pripomb. Na zapisnik 4. dopisne seje, ki je potekala 
od 25. 7. 2013 do 31. 7. 2013, svetniki tudi niso imeli pripomb. 

Župan je dal na glasovanje naslednja sklepa: 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Šentrupert  potrdi zapisnik 23. redne seje, z dne 27. 06. 2013. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 članov. 
ZA je glasovalo osem (8) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Šentrupert potrdi zapisnik 4. dopisne seje, ki je potekala od 25. 7. 2013 do 
31. 7. 2013. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 članov. 
ZA je glasovalo osem (8) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 

Poročilo o realizaciji sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Šentrupert 
M. JAZBEC je poročala, da je bil Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šentrupert objavljen v UL 
RS, št. 58/2013, dne 8.7.2013 in je začel veljati, dne 24.7.2013. Sklep o določitvi cen obveznih 
gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode je bil objavljen v UL RS, št. 56/2013, dne 2.7.2013. M. JAZBEC je nadalje poročala, da še ni 
realiziran sklep 22. redne seje, ki je bil sprejet ob sprejeti dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Šentrupert za leto 2013, kjer gre za prodajo parcele - melioracijski kanal. U. PIKL je 
ob tem pojasnil, da je omenjena parcela kmetijsko zemljišče in je postopek po Zakonu o kmetijskih 
zemljiščih daljši. S strani Upravne enote Trebnje je prodaja parcele že odobrena in s kupcem podpisana 
kupoprodajna pogodba. Potrebna je še notarska overitev in vpis v zemljiško knjigo. 

Poročilo o realizaciji sklepov 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Šentrupert 
M. JAZBEC je poročala, da so  sklepi 4. dopisne seje v celoti realizirani in so pričeli veljati z novim 
šolskim letom 2013/2014.  

Svetnik A. RUGELJ je vprašal, kaj se je naredilo na področju priprave strategije odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih vod na območju Občine Šentrupert. Ali so bili ogledi na terenu opravljeni, kot je 
bilo dogovorjeno na 23. redni seji občinskega sveta? U. PIKL je odgovoril, da so na terenu opravili ogled 
na Dobu, Slovenski vasi in Prelesju. Za območje Slovenska vas so pripravljene že grafične podlage, hišne 
številke, populacijske enote in variantne različice finančne izvedbe. 
 
Seji se je pridružila svetnica Ksenija RADMINIČ VIRANT. 
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K 3. točki: 
Seznanitev z zapisniki delovnih teles Občinskega sveta Občine Šentrupert 
Predsedniki delovnih teles, ki so se sestali pred sejo občinskega sveta so poročali, da so odbori obravnavali 
vsebine, ki so na dnevnem redu 24. redne seje, zato bodo o sklepih odborov poročali pri posamezni točki 
dnevnega reda v nadaljevanju seje. 
 
K 4. točki:  
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert 
Župan je uvodoma pozdravil predstavnika podjetja Urbi, d.o.o., Saša Dalla Valle in Judito Thaller. V 
nadaljevanju se je iskreno zahvalil Iztoku Kovačiču in obema predstavnikoma podjetja Urbi, d.o.o., da so s 
skupnim sodelovanjem, v dobi petih let uspešno pripeljali Občinski prostorski načrt Občine Šentrupert do 
sprejema, saj so nekatere občine potrebovale tudi daljše obdobje oz. še več let. Župan je besedo predal 
Iztoku Kovačiču, ki je na kratko povzel glavne aktivnosti, ki so bile potrebne pri pripravi OPN Občine 
Šentrupert. I. KOVAČIČ je še povedal, da se s tem OPN-jem na območju Šentruperta, Slovenske vasi, 
Doba, vojašnice Puščava odpirajo nove razvojne možnosti. Pohvalil je oba predstavnika podjetja Urbi, 
d.o.o., Saša Dalla Valle in Judito Thaller, ki sta vseskozi sodelovala pri pripravi OPN Občine Šentrupert. 

Župan je povzel vse bistvene spremembe, ki so opredeljene z novim OPN-jem in s katerimi se pridobijo 
ključni razvojni potenciali, in sicer na: 

- območju bivše Vojašnice Puščava - predviden razvoj lesno predelovalne branže, 
- območju Prelesja - površine predvidene za razvoj centralne dejavnosti, za razvoj industrijsko 

obrtne dejavnosti in za izgradnjo gojišč zelenjave s sortirnim objektom, 
- območju Doba – širitev javnega gospodarskega zavoda Pohorje in površine namenjene izgradnji 

steklenjakov za proizvodnjo paradižnika, 
- območju Slovenske vasi – centralne dejavnosti (možna večstanovanjska gradnja objektov) in 

potreba po širitvi podjetja Šoko d.o.o. in Uprom d.o.o., 
- območju Šentruperta – cona Farovški hrib, ureditev statusa Dežela kozolcev d.o.o. v park, 

koridorji obvoznice in površine namenjene za pridobitev nove stanovanjske soseske (deset 
stanovanjskih hiš).  

Šentrupert je dobil tudi območje priprave OPPN, kjer so izločena območja za katera ni smiselno 
pripravljati OPPN, vključeno pa je območje predvideno za izgradnjo medgeneracijskega centra. Drugih 
večjih posegov v prostor ni bilo, bile pa so upoštevane skoraj vse pripombe in pobude, ki so jih podali 
občani. 

Predsednik Odbora za okolje in prostor in gospodarske javne službe, A. GREGORČIČ je poročal, da so 
na odboru obravnavali predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert. V imenu odbora je 
svetnik najprej pohvalil celotno ekipo, ki je sodelovala pri pripravi OPN Občine Šentrupert, kljub temu pa 
želijo še dodatna pojasnila za nekatere posamezne člene v odloku, in sicer: 

- 30. člen - S kakšnimi ukrepi si bo občina prizadevala preprečevati zaraščanje kmetijskih zemljišč? 
Judita THALLER je odgovorila, da je določba v odloku pripravljena na strateški ravni, kjer 
postavlja pravno podlago, ki omogoča, da lahko Občina sprejme določene ukrepe na tem 
področju.  

- 37. člen (drugi odstavek) – Ni navedena prometna smer Šentrupert - Škrljevo. Saša DALLA 
VALLE je pojasnil, da  so bile upoštevane glavne obodne ceste in da je smer Šentrupert – 
Škrljevo samo podaljšek prometne smeri Šentrupert – Slovenska vas. 

- 141. člen – Svetnik A. GREGORČIČ je opozoril na previdnost pri umeščanju trase bodoče 
obvoznice naselja Mirna, ki sega tudi na območje Občine Šentrupert.  

- 162. člen - Svetnik A. GREGORČIČ je vprašal, na kakšen način bo Občina izvajala okoljski 
monitoring in kolikšen finančni zalogaj bo to za Občino. Judita THALLER je pojasnila, da je to 
za Občino samo zaveza, da bo spremljala uresničevanje plana – OPN in vpliv izvedbe plana na 
zdravje občanov, drugače pa je to stvar zakonodaje s področja varstva okolja. 

V razpravi podajo svoje mnenje – POVZETEK RAZPRAVE 
Svetnica R. BRCAR je javno pohvalila Iztoka Kovačiča in vse, ki so sodelovali pri Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Šentrupert.  

Tudi svetnik F. BARTOLJ je dodal, da na predlagan Odlok o občinskem prostorskem načrtu nima 
pripomb in je tudi čestital in pohvalil celotno ekipo. 

Drugih vprašanj ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Šentrupert sprejme Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Šentrupert. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov. 
ZA je glasovalo devet (9) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 5. točki:  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za 
območje Občine Šentrupert, prva obravnava 
U. PIKL je uvodoma pojasnil vsebino predlagane spremembe Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine Šentrupert. Odlok se spreminja z 
namenom, da se na novo opredeli območje stavbnih zemljišč in namembnost uporabe stavbnega zemljišča 
predvsem zaradi Zaporov Dob, v ureditvenem območju S 78 - zapori Dob, zato se v 14. členu na novo 
ovrednoti namembnost uporabe za območje 5. 

Predsednik Odbora za okolje in prostor in gospodarske javne službe, A. GREGORČIČ je poročal, da je 
odbor Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za 
območje Občine Šentrupert obravnaval, na odboru je bilo s strani U. PIKLA tudi pojasnjeno, tako da 
odbor predlaga občinskemu svetu sprejem predlaganega odloka, in sicer, da se prva in druga obravnava 
združita. 

Predsednik Statutarno pravne komisije, A. RUGELJ je poročal, da se člani komisije strinjajo s predlaganim 
odlokom in tudi predlagajo občinskemu svetu sprejem odloka, in sicer, da se prva in druga obravnava 
združita. 

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednja sklepa: 

SKLEP: 
V skladu z določili petega odstavka 78. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert 
(Ur.l. RS, št. 23/2007 in 102/2009) ugotavljam, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bistvenih 
vsebinskih pripomb in bi besedilo odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu odloka v prvi 
obravnavi, zato predlagam, da Občinski svet Občine Šentrupert sprejme odlok na isti seji tako, da 
se prva in druga obravnava predloga odloka združita.   

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov. 
ZA je glasovalo devet (9) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Šentrupert sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje občine Šentrupert. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov. 
ZA je glasovalo devet (9) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 6. točki: 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno 
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert, prva 
obravnava 
U. PIKL je pojasnil razloge za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Šentrupert. Gre za zmanjšanje komunalnega prispevka za nestanovanjske stavbe oz. zagotavljanje 
ugodnejših pogojev za potencialne investitorje za pridelavo vrtnin in okrasnih rastlin v rastlinjakih ter 
pokritih drevesnicah. 

Predsednik Odbora za okolje in prostor in gospodarske javne službe, svetnik A. GREGORČIČ je poročal, 
da odbor podpira Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo 
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komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert in 
predlaga občinskemu svetu, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita in se odlok sprejme. 

Predsednik Statutarno pravne komisije, A. RUGELJ je poročal, da so člani komisije imeli pomislek pri 
višini oprostitve komunalnega prispevka, vendar so potem pristali pri predlagani oprostitvi višine 
komunalnega prispevka, tako da Statutarno pravna komisija tudi predlaga občinskemu svetu sprejem 
odloka, in sicer, da se prva in druga obravnava združita. 

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednja sklepa: 

SKLEP: 
V skladu z določili petega odstavka 78. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert 
(Ur.l. RS, št. 23/2007 in 102/2009) ugotavljam, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bistvenih 
vsebinskih pripomb in bi besedilo odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu odloka v prvi 
obravnavi, zato predlagam, da Občinski svet Občine Šentrupert sprejme odlok na isti seji tako, da 
se prva in druga obravnava predloga odloka združita.   

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov. 
ZA je glasovalo devet (9) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembi odloka o programu opremljanja za obstoječo 
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Šentrupert. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov. 
ZA je glasovalo devet (9) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 7. točki:  
Občinski program varnosti Občine Šentrupert 
Župan je predal besedo inšpektorici Brigiti KALČIČ, ki je predstavila vsebino predlaganega Občinskega 
programa varnosti v Občini Šentrupert. Povedala je, da je OPV temeljni strateško-varnostni dokument, s 
katerim so opredeljena izhodišča za zagotavljanje javne varnosti prebivalcev in obiskovalcev občine. 
Sprejem programa narekuje Zakon o občinskem redarstvu, kjer v 6. členu navaja, da je lokalna skupnost 
odgovorna za stanje javne varnosti ter javnega reda in miru v občini. Občina mora ustanoviti tudi 
občinsko redarsko službo, ki je ena izmed izvajalcev Občinskega programa varnosti. 

V razpravi podajo svoje mnenje – POVZETEK RAZPRAVE 
Svetnica R. BRCAR je vprašala, če lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo še zaposlitev redarja oz. 
redarsko službo. B. KALČIČ je odgovorila, da Zakon o občinskem redarstvu govori, da mora občina imeti 
tudi občinskega redarja in za izvajanje redarske službe zagotoviti kadrovske, finančne in ostale pogoje. 
Svetnica je inšpektorico nadalje vprašala, kakšen je odziv občanov na njene ukrepe. B. KALČIČ je 
odgovorila, da so občani sprejeli ukrepe normalno, brez kakšnih težav. 
Svetnica je še vprašala, koliko lahko medobčinski inšpektorat vpliva na množično odlaganje komunalnih 
odpadkov na lokaciji Poštaje. Inšpektorica B. KALČIČ je odgovorila, da se lahko odlaganje komunalnih 
odpadkov nadzoruje, težko pa je ugotoviti povzročitelja. Bil je že primer, da smo za nezakonito odložene 
odpadke, ko je bila prijava podana na medobčinski inšpektorat, ugotovili povzročitelja in izvedli ukrep za 
sanacijo komunalnih odpadkov. 

Svetnik A. RUGELJ je podal pobudo, da se v občinski program varnosti, na str. 20 – »Aktivnosti in ukrepi 
za dosego cilja«, pri zadnji alineji na str. 21, doda besedilo »in izvaja redno kontrolo«, kajti le na ta način se 
lahko odkrije povzročitelja odlaganja komunalnih odpadkov na problematičnih točkah. Svetnik je nadalje 
opozoril tudi na napako v gradivu na str. 22, in sicer da ima redarska služba sedež in svoje prostore na 
sedežni občini SOU Mirnska dolina, tj. v Občini Mokronog-Trebelno in ne Občini Šentrupert. Svetnik je 
predlagal, da se na str. 23 – »Naloge na področju zagotavljanja varnosti in cestnega prometa v naseljih« 
doda še alineja, in sicer, da medobčinsko redarstvo opozarja občinske organe na nepravilnosti in 
pomanjkljivosti pri urejanju cestnega prometa. 
B. KALČIČ je povedala, da bodo pobude podane s strani svetnika upoštevane in v občinskem programu 
varnosti tudi popravljene. 
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Svetnik F. BARTOLJ je povedal, da je iz Občinskega programa varnosti razvidno, da sta si vlogi 
občinskega redarja in policista po pristojnostih že skoraj enakovredni. B. KALČIČ je pojasnila, da policija 
nadzira občinsko redarstvo, da sta si po pristojnostih skoraj enakovredna, razen v primeru, če je prvi v 
prekršku policist.  Občinsko redarstvo pa tudi mora sodelovati z drugimi organi (inšpekcijskimi službami). 
Svetnik je dodal, da bo potem za opravljanje redarske službe potrebno tudi  šolanje oz. usposabljanje 
redarja. B. KALČIČ je pojasnila, da občinsko redarstvo ureja državna zakonodaja, in sicer Zakon o 
občinskem redarstvu, ki predpisuje uniformo, službena vozila, pooblastila, teoretično in praktično 
usposabljanje, itd. Svetnik je povedal svoje mnenje, da je občinsko redarstvo razumel predvsem kot organ 
za urejanje komunalnih odpadkov, cestnega prometa, itd. in ne kot »lokalno policijo«. B. KALČIČ je 
pojasnila, da občinsko redarstvo ukrepa samo na podlagi varnostne problematike in da je svetnik razumel 
prav, da bo redarska služba v pomoč pri urejanju cestnega prometa, komunalnih odpadkov, javnega reda, 
itd., torej je naloga redarstva predvsem urejanje stanja v občini. 
Svetnik je opozoril še na gradivo oz. na nepopolno evidenco Registra nepremičnin kulturne dediščine v 
Občini Šentrupert. B. KALČIČ je odgovorila, da je Register nepremičnin kulturne dediščine javna 
evidenca Zavoda za kulturno dediščino in jo je takšno povzela, torej je ne more spreminjati. 
Svetnik F. BARTOLJ je še izpostavil nepregledni del ceste, pri mostu na Bistrici proti Puščavi in opozoril 
na nevarnost krajanov in otrok, ki hodijo čez cesto do avtobusnega postajališča. Inšpektorici je podal 
pobudo, da se na omenjenem odseku ceste uredi prehod za pešce oz. je potrebno nekaj ukreniti za 
upočasnitev prometa. B. KALČIČ je odgovorila, da bo njegova pripomba upoštevana v operativnem 
programu varnosti. 

Svetnik M. GRIČAR je povedal, da je potrebno več poudarka dati na področju odkrivanja prometa 
prepovedanih drog, substanc in podobnih kriminalitet. B. KALČIČ je odgovorila, da redarstvo nima 
pristojnosti ukrepanja oz. reševanju kriminalnih zadev povezanih z drogami, lahko pa deluje preventivno, 
to je opozarja na nevarnosti in sodeluje s policijo, npr. pri obhodih. V kolikor je na občinsko redarstvo 
podana prijava oz. se ugotovi kršitev zlorabe drog ali podobna kriminalna dejanja, pa mora redarska služba 
obvestiti policijo. 

Svetnik A. GREGORČIČ je podal svoje mnenje, in sicer, da od redarske službe pričakuje, da bo organ 
prijazen ljudem. B. KALČIČ je odgovorila, da je bistvo tega organa ureditev stanja in ne represije oz. 
izrekanja kazni. 

Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje sklep. 

SKLEP: 
1. Občinski svet Občine Šentrupert sprejema Občinski program varnosti v Občini 

Šentrupert. 
2. Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljni strateško-varnostni 

dokument, s katerim so opredeljena izhodišča in usmeritve za zagotavljanje javne 
varnosti ter varnega in kakovostnega življenja prebivalcev in obiskovalcev občine. Namen 
OPV je določiti enotna merila za zagotavljanje javne varnosti v občini in opredeliti ukrepe 
ter ravnanja pristojnih, ki zagotavljajo javno varnost in javni red na območju občine. 

3. V OPV so predeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti, zaželeni 
cilji, ukrepi in nosilci za doseganje ciljev, izhodišča za izdelavo ocene varnostnih razmer v 
lokalni skupnosti, izhodišča za organizacijo in delovanje redarske službe, izvajanje 
nadzora nad izvajanjem občinskega programa varnosti ter ocena finančnih posledic. 

4. Občinski program varnosti Občine Šentrupert je priloga tega sklepa. 
5. Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

V Občinski program varnosti Občine Šentrupert, ki je priloga tega sklepa, se vnesejo vse 
pripombe in dopolnitve, ki so jih podali svetniki v razpravi. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov. 
ZA je glasovalo devet (9) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 8. točki:  
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šentrupert v prvem polletju leta 2013 
Uvodoma je M. POVHE predstavila Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šentrupert za prvo polletje 
leta 2013. Osredotočila se je predvsem na splošni del proračuna, ki zajema prihodke in odhodke.  
Poudarila je, da zaradi določenih projektov, ki so se zamaknili v jesen in kasnejše valute plačil na 
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posameznih proračunskih postavkah ne more biti zajeta realizacija. 

Predsednik Odbora za okolje in prostor in gospodarske javne službe, A. GREGORČIČ je v imenu odbora 
želel še dodatna pojasnila na naslednjih postavkah splošnega dela proračuna: 

- 4027 Kazni in odškodnine, 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov. M. POVHE je 
odgovorila, da gre za realizacijo, tj. plačila odškodnine Župniji Trebnje za kulturni dom v 
Trebnjem. 

- 4029 Drugi operativni odhodki, 402902 Plačila avtorskih honorarjev. M. POVHE je odgovorila, 
da je za Deželo kozolcev d.o.o. bila opravljena Raziskava zgodovine kozolcev. 

- 4029 Drugi operativni odhodki, 402999 Drugi operativni odhodki. M. POVHE je pojasnila, da so 
ti odhodki nastali na različnih proračunskih postavkah npr. sejnine, izdatki za strokovna 
izobraževanja, članarine, bančni stroški, zunanje svetovanje pri zadolževanju, stroški strokovnih 
komisij, stroški javnih del, stanovanjska dejavnost, enkratna denarna pomoč, vodna povračila. 

- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, 420401 Novogradnje. M. POVHE  je odgovorila, 
da je na proračunski postavki zajeta realizacija za Center za ohranjanje kulturne dediščine. 

- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev, 420600 Nakup zemljišč. M. POVHE je odgovorila, da 
gre za nakup zemljišča za vrtec. 

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, 
420801 Investicijski nadzor. M. POVHE je odgovorila, da je investicijski nadzor potreben pri 
vsaki izvedeni investiciji, na tej postavki je seštevek vseh investicijskih nadzorov. 

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija. M. POVHE je odgovorila, da je projektna 
dokumentacija potrebna pri vsaki investiciji, izgradnji, rekonstrukciji ceste, projektna 
dokumentacija za OPN, strokovne podlage za Vojašnico Puščava itd. 

V okviru posebnega dela proračuna pa želi odbor še pojasnila: 
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest, 13021 Cesta Slovenska vas–

Šentrupert. M. POVHE je odgovorila, da gre za prevzeto obveznost občine preteklega leta; gre za 
plačila izvajalcu, ki izhajajo iz prve faze projekta. 

- 14018 Dežela kozolcev, prikazani so samo odhodki, vendar je bilo rečeno, da bodo na Deželi 
kozolcev tudi že prihodki. Župan je pojasnil, da so na proračunski postavki sredstva, ki jih je 
občina namenila za projekt Dežela kozolcev. Občina je ustanovila podjetje Dežela kozolcev 
Šentrupert d.o.o., ki upravlja Deželo kozolcev in trži programe in bodo torej prihodki nastajali pri 
družbi Dežela kozolcev Šentrupert d.o.o.. Župan je povedal, da bo na naslednji seji podano 
poročilo poslovanja Dežele kozolcev d.o.o. 

- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija. Župan je 
pojasnil, da gre na proračunski postavki za izdelavo dokumentacije za čistilno napravo Dob in za 
dokumentacijo za izvedbo kanalizacije Poštaje.  

- 16039001 Oskrba z vodo, 420401 Novogradnje. Župan je odgovoril, da je na tej postavki med 
drugim realizacija za podboj v Slovenski vasi. Ob tem je svetnik A. GREGORČIČ povedal, da je 
bil po njegovem mnenju strošek izvedbe podboja za vodovod v Slovenski vasi nepotreben strošek 
občine. Strošek izvedbe bi po njegovem moral nositi upravljavec vodovoda. 

Svetnik A. GREGORČIČ je glede celotne vsebine poročila še povedal, da je realizacija v osnovno 
infrastrukturo, na področju vodovoda, kanalizacije, cest itd. mizerna. Na odhodkih so zajeti predvsem 
stroški za projektiranje in nadzor, sama izvedba na terenu pa ni ustrezna. 
Župan je na kritiko odgovoril, da se s svetnikom ne more strinjati, saj da je na terenu na primer zaključena 
kanalizacija Poštaje, gradi se cesta Škrljevo-Okrog, začeli smo z rekonstrukcijo Ceste skozi vas Draga in 
investicije se bodo zaključile v roku dveh mesecev. Zaradi večine projektov, ki se zaključujejo v jeseni, 
realizacija ni visoka ob polletju, na koncu leta pa bo po njegovi oceni realizacija podobna letu 2012. Župan 
je še povedal, da v naslednjem letu ni planiranih večjih investicijskih projektov, zato bo lahko več sredstev 
namenjenih tudi v osnovno infrastrukturo.  

Svetnika A. GREGORČIČA je še zanimalo, zakaj se je porabil letošnji kredit, in sicer ali je bil s temi 
sredstvi poplačan le stari kredit. Župan je odgovoril, da je bil kredit črpan za serviranje vseh tekočih 
obveznosti, tako da so bili lahko plačani vsi stroški za projekte Las-Leader, to sta Center za ohranjanje 
kulturne dediščine in Dežela kozolcev in da je bil lahko vložen zahtevek za nepovratna sredstva. 

Svetnik A. GREGORČIČ je še želel vedeti, koliko denarja je bilo počrpanega s strani evropskih 
vzpodbud. Župan je svetnikom predstavil pripravljeno tabelo s prikazom vseh pridobljenih nepovratnih 
sredstev za posamezne projekte v letih od 2007 do 2013. Povedal je, da je bilo v tem obdobju dejansko 
počrpanih nepovratnih sredstev v višini 5.200.000,00 EUR in pridobljeno premoženje (brezplačni prenos 
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stavbnega zemljišča za LPC ) v višini 2.600.000,00 EUR. Skupaj je znesek pridobljenega nepovratnega 
premoženja v Občini Šentrupert 7.800.000,00 EUR.   

Predsednik Odbora za proračun in finance, A. RUGELJ je poročal, da je odbor polletno poročilo o 
izvrševanju proračuna obravnaval, na odboru so razpravljali o posameznih področjih proračunske porabe 
oz. proračunskih postavkah. Odbor je tudi mnenja, da se v letu 2014 nameni več sredstev v osnovno 
infrastrukturo, občinskemu svetu pa predlaga sprejem poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje 
leta 2013. Poleg tega je Odbor za proračun in finance podal pobudo, da se sprejmejo popravki proračuna 
za leto 2014, da bo proračun temeljil na bolj realnih izhodiščih. 

Predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, J. BIZJAK je poročal, da je odbor poročilo o 
izvrševanju proračuna za prvo polletje leta 2013 obravnaval predvsem za področje kmetijstva, 
gospodarstva, gozdarstva in turizma, kjer je realizacija v večji meri povezana z razpisanimi javnimi sredstvi, 
ki se večji del realizirajo v drugi polovici tekočega leta. Na koncu leta odbor pričakuje skoraj 100 % 
realizacijo na teh področjih, tako da odbor predlaga sprejem polletnega poročila o izvrševanju proračuna 
za leto 2013. 

Predsednica Odbora za družbene dejavnosti, R. BRCAR je poročala, da so na odboru ugotovili, da je 
realizacija proračuna pri nekaterih postavkah nizka, gre pri postavkah, ki so vezane na javne razpise. 
Nekoliko višja pa je realizacija, za katere nas zavezuje zakonodaja, tako da odbor predlaga sprejem 
poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje leta 2013. 

Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Šentrupert sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šentrupert v 
obdobju januar-junij 2013. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov. 
ZA je glasovalo devet (9) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 9. točki:  
Predlog za odprtje novih proračunskih postavk v okviru veljavnega proračuna Občine Šentrupert 
za leto 2013 
Uvodoma je M. POVHE na kratko obrazložila predlog za odprtje novih proračunskih postavk v okviru 
veljavnega proračuna Občine Šentrupert za leto 2013. Pojasnila je potrebe za odprtje novih proračunskih 
postavk ter spremembo naziva obstoječe proračunske postavke. Župan je še razložil, da smo za projekt 
Rusalca dobili odobrena nepovratna sredstva in se aktivnosti projekta pričnejo že v letošnjem letu. Gre za 
razvojno-raziskovalni projekt, katerega glavni cilj je reševanje problemov s pitno vodo v prihodnosti. Cilj 
projekta je zmanjševanje porabe pitne vode, določitev protokola uporabe blata iz male čistilne naprave in 
usedlin iz nanoremediacijskega bazena ter širjenje znanja pridobljenega na osnovi pilotnega sistema 
povratne zanke in sistema upravljanja voda z nič odpadki. Projekt nam prinaša tudi možnost za promocijo 
inovativne občine.  

Predsednik Odbora za proračun in finance, A. RUGELJ je poročal, da je odbor predlog za odprtje novih 
proračunskih postavk obravnaval, na odboru so imeli pomislek glede racionalnosti projekta Rusalca, zato 
sprašujejo, kaj bo občina v finančnem smislu s projektom pridobila. Župan je pojasnil, da bo očiščena 
voda odpeljana v obrtno cono in bo namenjena za hidrantno omrežje in tehnološko vodo. Očiščena voda 
je namenjena lahko tudi za požarno vodo, zalivanje, itd. Gre za celovit projekt, promocijo občine, 
izobraževanje in na projekt bo vezan strošek plače enega uslužbenca občinske uprave. 

Svetnika A. RUGELJA je še zanimalo, če bodo sredstva, ki jih bomo namenili iz občinskega proračuna 
zagotovo povrnjena. Župan je odgovoril, da. 

V razpravi podajo svoje mnenje – POVZETEK RAZPRAVE 
Svetnik F. BARTOLJ je vprašal, če bo čistilna naprava Poštaje delovala na novi tehnologiji ali bo zraven 
vgrajena še dodatna tehnologija. Župan je odgovoril, da bo zraven čistilne naprave vgrajena še dodatna 
nova tehnologija, da bomo lahko primerjali in merili učinek klasične in nove tehnologije.  

Drugih vprašanj ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Šentrupert sprejme in potrdi novi proračunski postavki ter spremembo v 
nazivu obstoječe proračunske postavke  v okviru veljavnega posebnega dela proračuna Občine 
Šentrupert za leto 2013, in sicer: 

- 15014  Projekt Rusalca 
- 13025 Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425332 
- ter sprememba naziva obstoječe proračunske postavke 13032 Cesta skozi vas Draga 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov. 
ZA je glasovalo devet (9) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 10. točki:  
Sklep o prerazporeditvi pravic porabe proračunskih sredstev 
M. POVHE je uvodoma pojasnila, da je točka neposredno povezana s prejšnjo točko. Sredstva se iz 
proračunske postavke 13009 Kreativna industrija za oblikovanje prostora Rural-Design, konto 420401 
Novogradnje v višini 25.000,00 EUR prerazporedijo na proračunsko postavko 15014 Projekt Rusalca, 
konto 402999 Drugi operativni odhodki. 

Predsednik Odbora za proračun in finance, A. RUGELJ je poročal, da odbor s predlagano 
prerazporeditvijo soglaša. 

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Šentrupert sprejme sklep o prerazporeditvi pravic porabe proračunskih 
sredstev, št. 4101-0001/2013-5, ki je v prilogi te obrazložitve. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov. 
ZA je glasovalo devet (9) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 11. točki:  
Uskladitev Načrta razvojnih programov Občine Šentrupert 
Uvodoma je M. POVHE predstavila in pojasnila razlog za uskladitev Načrta razvojnih programov Občine 
Šentrupert. Povedala je, da se NRP usklajuje zaradi poimenske in vrednostne uskladitve investicijskih 
projektov, ki bodo v letu 2013 sofinancirani s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

Predsednik Odbora za proračun in finance, A. RUGELJ je poročal, da odbor predlaga občinskemu svetu, 
da potrdi uskladitev NRP. 

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Šentrupert potrjuje Načrt razvojnih programov proračuna Občine 
Šentrupert, ki poimensko in vrednostno vključuje projekt »Cesta skozi vas Draga« in projekt 
»Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425332« 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov. 
ZA je glasovalo devet (9) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 12. točki:  
Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentrupert za leto 2013 
Župan je predal besedo U. PIKLU, ki je vsebinsko obrazložil predlog dopolnitve načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Šentrupert za leto 2013. 
U. PIKL je pojasnil razloge za umeščanje navedenih parcel v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Šentrupert: 

- Povedal je, da je Občina Šentrupert lastnica parcele 3983/15 pri Jakličevem kozolcu, kjer prihaja 
do neupravičene posesti javnega dobra, zato se predlaga umestitev nepremičnine v načrt ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine Šentrupert. 
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- Občina Šentrupert je v zapuščinski zadevi po pokojni Hemi Kovačič postala lastnica vseh 
navedenih parcel, občina navedene nepremičnine ne potrebuje, zato se predlaga, da se izdela 
ustrezno cenitveno poročilo in nato opravi javno zbiranje ponudb ali javna dražba za prodajo 
navedenih nepremičnin. 

- Pri zadnjem predlogu za dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem pa gre za predlog prodaje parcele 3975/8 k.o. Šentrupert, katere lastnica je občina 
in je tudi predlagana za odmero in odprodajo. Parcela v naravi predstavlja dostopno pot do 
nepremičnin zainteresiranih kupcev, Kurent Ivana in Kurent Medeje.  

Predsednik Odbora za okolje in prostor in gospodarske javne službe, A. GREGORČIČ je poročal, da je 
odbor predlog za dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem obravnaval, odbor se strinja 
tudi s predlogom dodatnega gradiva, ki so ga dobili na seji občinskega sveta, tako da odbor predlaga 
občinskemu svetu sprejem predlaganega predloga. 

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Šentrupert sprejme dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Šentrupert za leto 2013 vključno  s predlogom posredovanim na sami seji. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 članov. Svetnika A. RUGELJA pri glasovanju ni bilo.  
ZA je glasovalo osem (8) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 13. točki:  
Kandidatna lista članov Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenije za novo programsko 
obdobje 2014-2020 
M. JAZBEC je podala obrazložitve glede kandidatne liste članov Razvojnega sveta regije JV Slovenije za 
novo programsko obdobje 2014-2020. Povedala je, da je bil skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja sprejet Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta JV Slovenije, ki določa, da 21 občin JV 
Slovenije ustanovi 54 članski Razvojni svet JV Slovenije. Razvojni svet regije vodi in usmerja  pripravo 
regionalnega razvojnega programa, sodeluje z regijami drugih držav in spremlja izvajanje regionalnega 
razvojnega programa. 21 lokalnih skupnosti JV Slovenije glasuje za skupno kandidatno listo, ki jo predlaga 
Svet regije in je potrjena, če je zanjo glasovala večina občinskih svetov v regiji Jugovzhodna Slovenija. 

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Šentrupert potrjuje kandidatno listo članov v Razvojni svet regije 
Jugovzhodna Slovenija, ki jo je s sklepom št. 1/K22, dne 01. 08. 2013, potrdil Svet regije 
Jugovzhodna Slovenija. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov. 
ZA je glasovalo devet (9) svetnikov. 
PROTI nihče (0). 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 14. točki:  
Poročilo župana o izvajanju projektov in drugih nalog 
Ukinjanje – združevanje občin 
Župan je v zvezi z ukinjanjem občin povedal, da se župani o tej temi pogovarjajo in razpravljajo. Večina se 
strinja, da je občin preveč. To je povedala tudi stroka, saj nekatere občine res ne morejo funkcionirati. So 
občine, kjer je dejansko samo po 300 ali 400 prebivalcev in bi bilo smiselno pogledati, kako oblikovati 
večje enote. Po izkušnjah ukinjanja oz. združevanja občin v Evropi proces traja najmanj 5 let, tako da se 
do lokalnih volitev leta 2018 lahko že zgodijo kakšne spremembe. Župan je še povedal, da je bil s strani 
novinarjev večkrat klican za izjave glede ukinjanja občin za primer male občine z 2.800 prebivalci, ki se 
razvija in je doživela že nek razvoj. Poskušal je obrazložiti na konkretnem načinu, da ukinjanje in 
združevanje občin ni matematično in da za to ne more biti merilo samo število prebivalcev. 

Kotlarna DOB 
Uspešno smo speljali postopek za izbor izvajalca Kotlarne Dob. Izbran je bil Konzorcij Biomasa, ki ima 
na tem področju ogromno referenc in je z njim že tudi podpisana pogodba. Projekt se je začel že izvajati 
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in kotlarna mora biti zgrajena v petih mesecih. V februarju 2014 pa je predviden prvi priklop ogrevanja 
Zaporov Dob na lesno biomaso. 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (GOŠO) 
Župan je povedal, da so vsi župani imeli sestanek z izvajalcem projekta (GVO d.o.o.), direktorjem GVO, 
g. Škufco, in njegovimi operativnimi sodelavci, na katerem je vsak župan za svojo občino izpostavil 
problematiko izvajanja hišnih priključkov in ostalih sanacij na hrbteničnem omrežju. S strani izvajalca 
projekta, GVO, so bili odgovori različni, dane so bile tudi obljube, do kdaj se bo kaj zgodilo in na kakšen 
način. Župan je še povedal, da je izvajalec poudarjal, da je potrebno ločiti hrbtenično omrežje, za katerega 
so bila počrpana nepovratna sredstva in individualne priključke, predvsem sive lise. Župan je predal 
besedo še F. JUDEŽU, da je podrobneje razložil nadaljnje dogovorjene aktivnosti. F. JUDEŽ je  povedal, 
da so v sestavi s svetnikom A. Gregorčičem, nadzornim g. Razborškom, g. Jenko Andrejem, ki začasno 
nadomešča g. Goloba, ponovno šli preveriti na teren, kaj se je od zadnjega pregleda naredilo. Ugotovilo se 
je, da ni bilo veliko narejenega. Predstavniku izvajalca, A. Jenku, je bilo postavljeno konkretno vprašanje, 
če sploh obstaja ekipa, da bi na terenu lahko čim prej sanirala hrbtenično omrežje. Odgovor je bil, da 
trenutno nimajo na razpolago nobene ekipe in da bodo v čim krajšem možnem času poskušali dobiti 
ekipo, da se sanira hrbtenično omrežje. F. JUDEŽ je povedal, da bo z operativnim vodjem del pri GVO v 
kontaktu, da se končno dogovori, kdaj bodo sanacije izvedene. 

Svetnik A. GREGORČIČ je povedal, da se na terenu že dalj časa ni nič dogajalo. Izkazalo se je, da ekipe 
izvajalca projekta, GVO odhajajo v tujino. Župan je odgovoril, da je bil župan Občine Mokronog–
Trebelno na skupnem koordinacijskem sestanku do izvajalca, GVO, zelo kritičen in mu to tudi očital. 
Izvajalec je zanikal, da bi bil pridobljen posel GVO-ja v Nemčiji razlog za manjšo intenzivnost del na tem 
projektu. 

Rekonstrukcija Ceste skozi vas Draga 
Župan je povedal, da so se aktivnosti že začele. 

Cesta Slovenska vas-Šentrupert 
Župana je z Direkcije RS za ceste poklical g. Ficko, ki mu je zagotovil, da gredo v objavo javnega razpisa 
za izbor izvajalca, ne more pa zagotoviti, kdaj bo podpisana pogodba z izvajalcem, ker jim je bil z 
rebalansom državnega proračuna odvzet investicijski denar. 

Lesno predelovalni center Šentrupert  
12. junija smo projekt prijavili na javni razpis za črpanje nepovratnih sredstev. Pozvani smo bili za 
dopolnitev  vloge, in sicer za predložitev izjave banke, vendar pa te izjave kot mikro podjetje nismo uspeli 
pridobiti, ker nobena banka takšne izjave, kot je bila zahtevana, ne daje mikro podjetjem. Župan se je takoj 
sestal z ministrom in mu razložil,  kako je bil razpis pripravljen in da pogoja, ki ga zahteva razpis ne 
moremo izvršiti. Minister je obljubil, da bo v roku enega tedna objavljen nov razpis.  
 
K 15. točki: 
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori  nanje  
Svetnik A. RUGELJ je vprašal koliko denarja se je porabilo za financiranje Občinskega prostorskega 
načrta Občine Šentrupert. Župan je odgovoril, da bo točen podatek pripravljen do naslednje seje 
Občinskega sveta. 

Svetnik  F. BARTOJ se je ponovno navezal na nepregledni del ceste pri mostu na Bistrici, ki ga je že 
izpostavil pri 7. točki dnevnega reda in še enkrat podal pobudo, da se na omenjenem delu uredi, da se bo 
promet upočasnil. 

Svetnik A. GREGORČIČ je vprašal, kaj je z usmerjevalnimi tabelami na avtocesti za Deželo kozolcev. 
Župan je odgovoril, da so se na sestanku za usmerjevalne table na avtocesti že dogovorili, v nadaljnjem 
postopku pa so ugotovili, da nimamo še urejenega usmerjevalnega sistema do Šentruperta in zato še 
nimamo pogojev za pridobitev usmerjevalnih tabel na avtocesti. Dogovorjeno je, da se najprej ob državnih 
cestah postavijo usmerjevalne table za Šentrupert, lokacije za te so že določene; nadgradnja temu bodo 
usmerjevalne rumene table na avtocesti in nato lahko dobimo še rjavo tablo za Deželo kozolcev na 
avtocesti. 

Svetnik A. GREGORČIČ je vprašal, kaj je v zvezi z zadevo Slak. Župan je odgovoril, da se med poletjem 
z g. Slakom še nista utegnila dobiti, zato s to zadevo ni nič novega. 

Svetnik A. GREGORČIČ je omenil odlagališče Globoko, ki se zadnje čase pogosto pojavlja v časopisih. 
Zanima ga, kaj se dogaja v zvezi z deponijo Globoko. Župan je na kratko povedal, da je za odlagališče 
Globoko bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. Krajani, ki živijo v neposredni okolici, pa menijo, 
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da lahko odlaganje odpadkov vpliva na njihovo okolje, zato želijo rento. Župan je pojasnil, da je bil v 
procesu pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja izdelan tudi dokument presoje vplivov na okolje. V 
kolikor bi se izkazali negativni vplivi na okolje, okoljevarstvenega dovoljenja zagotovo ne bi dobili. Med JP 
Komunala Trebnje in krajani je za enkrat predlagan dogovor, da se renta prizna in nameni izključno 
krajevni skupnosti za izboljšanje cestne infrastrukture. 

Svetnik A. GREGORČIČ je vprašal tudi za cesto v Kostanjevici, na katero je ga. Alma Lamovšek večkrat 
opozarjala, in sicer, če je predvidena sanacija ceste v sklopu Elesa. F. JUDEŽ je odgovoril, da je bila s 
strani Elesa opravljena cenitev in bo tudi z njihove strani sanirana.  

Svetnika A. GREGORČIČA je še zanimalo, kdo skrbi za pregled in vzdrževanje hidrantnega omrežja. F. 
JUDEŽ je odgovoril, da je upravljavec vodovoda Zaloka JP Komunala Trebnje, vodovoda Zabukovje 
Dana, vodovoda Šentrupert pa podjetje Amip d.o.o. Svetnik je nadalje vprašal, če je podjetje Amip d.o.o. 
pooblaščeno za vzdrževanje hidrantnega omrežja. Župan je dodelil nalogo Francu JUDEŽU, da preveri 
ustrezno usposobljenost vzdrževalca hidrantnega omrežja. 

Svetnik L. AHLIN je vprašal, če bo širina asfaltirane ceste Škrljevo–Okrog samo 3,5 m. F. JUDEŽ je 
odgovoril, da bo na cesti Škrljevo-Okrog povoznega cestišča z muldo 4 m . Svetnik je dodal, da bi lahko 
bila cesta asfaltirana širše, predvsem zaradi potreb umikanja s ceste v zimskem času. F. JUDEŽ je 
odgovoril, da bodo ovinki razširjeni, glede širine asfaltiranega cestišča pa so omejeni, ker gre zgolj za 
rekonstrukcijo ceste. 

Svetnika L. AHLINA je zanimalo stanje za izvedbo preboja ceste Zaloka–Zabukovje; in sicer glede objave 
javnega razpisa za izbor izvajalca. U. PIKL je odgovoril, da razpis še ni šel v objavo, ko bo vsa potrebna 
projektna dokumentacija narejena, bo razpis objavljen in izveden v dogovoru z Elesom, ker je Eles plačnik 
tega projekta. 

Svetnik I. KOVALJEV je izpostavil cesto v vasi Ravnik in opozoril na neustrezno cestišče. Župan je 
odgovoril, da se bo cestišče saniralo, glede samega urejanja cestnega odseka v vasi Ravnik pa bo ponovno 
potrebno sprožiti postopek. 

Svetnik M. GRIČAR je opozoril na javno razsvetljavo na Rakovniku in Bistrici, in sicer so svetilke 
usmerjene tako, da ne služijo svojemu namenu, saj ne osvetljujejo cestišča. Predlaga, da se svetilke pravilno 
usmerijo ali pa odstranijo. Župan je dodelil nalogo Urošu PIKLU, da zadevo uredi z izvajalcem. Svetnik 
A. GREGORČIČ je ob tem še predlagal, da se v Slovenski vasi uredi vklapljanje in izklapljanje svetilk 
javne razsvetljave, da ne bodo svetile, ko to ni potrebno. 

Svetnica K. RADMINIČ VIRANT je podala pobudo za postavitev hidrantnega omrežja na Jesenicah (za 3 
hidrante). Župan je nalogo dodelil Francu JUDEŽU, in sicer je potrebno na terenu najprej opraviti ogled, 
nato pa se dogovoriti za nadaljnje aktivnosti.    

Svetnica R. BRCAR je vprašala, kaj se dogaja glede priprave novih odlokov za skupne javne zavode. 
Župan je odgovoril, da so v teku zadnja usklajevanja med občinami in da bodo nato odloki pripravljeni za 
prvo obravnavo.  

Svetnica R. BRCAR je vprašala, kako je z urejenostjo parcel v občini zaradi predvidenega novega davka na 
nepremičnine. Župan je odgovoril, da se bo izdelal pregled vseh parcel in uredila podatkovna baza, kajti če 
je zemljišče javno dobro, občina davka na nepremičnine ne bo plačala, če pa je zemljišče stavbno 
zemljišče, pa bo občina od tega zemljišča plačala davek.  

 
K 16. točki: 
Razno 
Ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
Zapisala:          Župan: 
Ksenija TEKAVEC               Rupert GOLE 
 
 


