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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 16. redni seji 

občinskega sveta (28.12.2016). Na nekatera izmed njih smo odgovorili že na sami seji. 

 

 

Vprašanje občinskega svetnika Igorja Kalina: 

Zaprosil je za pisni odgovor glede poteka investicije Sanacija ceste na Tolstem vrhu in 

glede gradnje poslovilne kapele v Gradišču.  

 

Odgovarjamo sledeče:  

Sanacija ceste na Tolstem vrhu: 

Ob začetku rekonstrukcije lokalne ceste LC 395071 na Tolstem vrhu iz smeri Dolenjega 

Suhadola, ki jo je vodila Krajevna skupnost Brusnice (na področju MO NM), je v začetku 

maja 2016 prišla pobuda predstavnikov Krajevne skupnosti Brusnice (MO NM), krajanov 

Dolenjega Suhadola in Tolstega vrha, da bi se rekonstrukcija navedene ceste nadaljevala tudi 

na področje Občine Šentjernej. Dne 12.05.2016 je bil opravljen terenski ogled s strani 

predstavnikov Občine Šentjernej in JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej, kasneje je bila pridobljena tudi 

ponudba izvajalca rekonstrukcije ceste (na območju MO NM), podjetja Samigrad d.o.o.. Na 

osnovi pregleda terena in ustreznosti ponudbe, je Občina Šentjernej pristopila k nadaljevanju 

rekonstrukcije ceste tudi na območje občine Šentjernej, JP EDŠ, d.o.o. pa je podjetju 

Samigrad d.o.o. izdalo naročilo dne 27.05.2016. Dela, ki so bila zaključena 23.06.2016, so 

obsegala rušenje dreves, pikiranje in izkop materiala, vgraditev tampona, finega plana, 

izdelavo prepusta, ureditev bankin in asfaltiranja ceste na površini 305 m
2
. Vrednost 

investicije je bila 11.630,81 evrov z ddv. 

 

 

Gradnja poslovilne kapele v Gradišču: 

9.6.2016 smo prejeli gradbeno dovoljenje za gradnjo poslovilne stavbe, parkirišča in 

pokopališča v Gradišču. Gradnja objekta je bila s pogodbo oddana občinskemu podjetju JP 

EDŠ d.o.o. Šentjernej. Izvajalec je v lanskem letu s podizvajalci objekt zgradil do 3. gradbene 

faze, v letošnjem letu je za dokončanje do 5. gradbene faze predvidenih 17.731,47 evrov.  

 

 
 

http://www.sentjernej.si/


Vprašanje občinskega svetnika Alberta Pavliča: 

Zaprosil je za  pisno pojasnilo zakaj je prišlo do podpisa pogodbe o izplačilu nepovratne 

finančne spodbude (z Eko skladom). 

 

Občina Šentjernej se je prijavila na javni razpis Eko sklada za pridobitev nepovratnih sredstev 

za naložbo izgradnje novega vrtca v Šentjerneju. Občinski svet Občine Šentjernej je s 

sprejetim proračunom za leto 2016 že predvidel sredstva za projektno dokumentacijo. Za 

nadaljnjo izgradnjo vrtca se je Občina Šentjernej prijavila na razpis, da smo ugotovili, koliko 

sredstev lahko realno prejmemo in tako lažje predvidimo celotno finančno konstrukcijo. 

 

Podpis pogodbe je logična posledica pravnomočne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne 

finančne spodbude, ki opredeljuje, da Občina Šentjernej izpolnjuje vse pogoje za dodelitev 

sredstev. Edina možnost, da lahko pridemo do nepovratnih sredstev in tako do končne 

realizacije, to je izgradnja vrtca, je podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude.  

Navkljub podpisu pogodbe, jo lahko še vedno prekinemo, če se boste občinski svetniki 

odločili, da realizacija, na podlagi pogodbeno opredeljenih pogojev, ni mogoča.  

 

 

 

Odgovore so podali: župan Radko Luzar,  Samo Hudoklin in Janez Hrovat. 


