OB INA ŠENTJERNEJ
Trubarjeva c. 5
8310 ŠENTJERNEJ
OB INSKI SVET

ZAPISNIK
15. redne seje Ob#inskega sveta Ob#ine Šentjernej, ki je bila v sredo, 23.01.2008 ob
17.00 uri, v sejni sobi Ob#ine Šentjernej
Prisotni:
- lani ob inskega sveta: Matjaž Zagorc, Pavel Turk, Jože Hrovat, Mojca Hrovat, Igor Kalin,
Stanislav Sluga, Jože Brulc, Janko Bregar, Stanislav Bregar, Švalj Jože, Strojin Antonija,
Elizabeta Kušljan Gegi , Marija Lekše, Albert Pavli , Boris Kova i .
OP.: Albert Pavli je prišel na sejo ob 17.45 uri.
Odsotni: Milena Drnovšek, Aleš Medle, Silvester Jurkovi
Ostali prisotni:
- župan: Franc Hudoklin
- delavci ob inske uprave
- ga. Petra Sirc, PS – Projektno svetovanje
- g. Roman Rajer, podpredsednik Nadzornega odbora Ob ine Šentjernej
- g. Bojan Šinkovec, predsednik OO N.Si Šentjernej
- predstavnica medijev
Ugotovitev sklep#nosti
Na 15. redni seji je bilo prisotnih 15 svetnikov, seja je bila sklep na.
Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje ob#inskega sveta
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 14. redne seje: ZA – 14 LANOV
DNEVNI RED
1. Vprašanja in predlogi
2. A) Predstavitev Predinvesticijske zasnove odvajanja in iš enja odpadnih
voda v Ob ini Šentjernej (poro#evalka: Petra Sirc s.p., PS – projektno
svetovanje in direktor ob inske uprave)
B) Predstavitev Investicijskega programa odvajanja in iš enja odpadnih
voda v Ob ini Šentjernej (poro#evalka: Petra Sirc s.p., PS – projektno svetovanje in
direktor ob inske uprave)
3. Obravnava Gospodarskega na rta za leto 2008 Komunale Novo mesto
d.o.o.
(poro#evalci: ga. Urška Ban, Komunala Novo mesto d.o.o.)
4. Obravnava predloga Odloka o rebalansu prora una Ob ine Šentjernej za leto 2008
(poro#evalci: finan na služba ob ine) – skrajšani postopek
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5.
6.

Obravnava predloga Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata ob inskemu svetniku
- predstavniku romske skupnosti Silvestru Jurkovi u (poro#evalka: ga. Mojca Hrovat,
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ob ine Šentjernej)
Informacija o odstopni izjavi z mesta direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej (poro#evalka:
ga. Maja Kolbezen, pravna služba ob ine)

Glasovanje o potrditvi današnjega dnevnega reda: ZA – 14 LANOV
1. Vprašanja in predlogi
G. Turk je dal pobudo, da Ob ina Šentjernej obeleži s slovesnostjo v mesecu juniju 500letnico rojstva Primoža Trubarja. Predlagal je, da g. župan imenuje organizacijski odbor za
pripravo omenjene slovesnosti.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi pobude: ZA – 14 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 164/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej zadolži g. župana in ob insko upravo, da se imenuje odbor za
pripravo slovesnosti v mesecu juniju, ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja v letošnjem
letu.
G. Bregar je pripomnil, da naj bi se ob inska uprava oziroma komisija za kmetijstvo
opredelila do pobud z 12. redne seje ob inskega sveta.
G. Zagorc, predsednik komisije za kmetijstvo je odgovoril, da se bo komisija sestala in
pripravila pisni odgovor, ko bodo mnenja ministrstva za kmetijstvo zbrana in pripravljena.
G. Brulc je vprašal, kdaj bo realizirana javna razsvetljava in most v Cerovem Logu.
G. Janez Hrovat je odgovoril, da je projektna dokumentacija pripravljena, potrebno se je
dogovoriti o prioritetah.
2. A) Predstavitev Predinvesticijske zasnove odvajanja in #iš#enja odpadnih voda v
Ob#ini Šentjernej
B) Predstavitev Investicijskega programa odvajanja in #iš#enja odpadnih voda v
Ob#ini Šentjernej
Poro#evalca: ga. Petra Sirc, PS – projektno svetovanje, g. Milan Jakše, v.d.
direktorja ob#inske uprave
Celotna investicija odvajanja in iš enja odpadnih voda v Ob ini Šentjernej vklju uje vseh 58
naselij. Investicija je bila razdeljena na dve fazi. Prva faza vklju uje ureditev ustreznega
odvajanja v ožjem delu ob ine Šentjernej, kamor sodijo naselja Šentjernej, Vrh pri
Šentjerneju, Dobravica, Gorenja Brezovica in Šmal ja vas. V drugi fazi gre za ureditev
odvajanja v preostalih naseljih ob ine. Vklju evala bo izgradnjo manjših istilnih naprav,
rpališ in izgradnjo vseh potrebnih kanalizacijskih kanalov. Varianta A predvideva nižje
stroške, nastale pri odvajanju in iš enju odpadnih voda. Projekt je zastavljen tako, da se ga
bo skušalo realizirati preko javno – zasebnega partnerstva. Ob tem pa je dan velik poudarek
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na varovanju okolja, predvsem varovanju zalog in kakovosti pitne vode preko zmanjševanja
onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami.
Po razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi vsebine Predinvesticijske zasnove odvajanja in
iš enja odpadnih voda v Ob ini Šentjernej: ZA – 13 LANOV, PROTI – 2 LANA
Sprejet je bil
Sklep št. 161/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej je seznanjen in potrjuje vsebino Predinvesticijske zasnove
odvajanja in iš enja odpadnih voda v Ob ini Šentjernej.
Glasovanje o potrditvi Investicijskega programa odvajanja in iš enja odpadnih voda v Ob ini
Šentjernej: ZA – 13 LANOV, PROTI – 2 LANA
Sprejet je bil
Sklep št. 162/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej je seznanjen in potrjuje vsebino Investicijskega programa
odvajanja in iš enja odpadnih voda v Ob ini Šentjernej.
3. Obravnava Gospodarskega na#rta za leto 2008 Komunale Novo mesto d.o.o.
Poro#evalka: ga. Urška Ban, Komunala Novo mesto d.o.o.
V gospodarskem na rtu je prikazano planirano poslovanje podjetja kot celote ter plan za
ob ino Šentjernej, ki obsega oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, ravnanje z
odpadki, planirani poslovni izid ter ukrepe za izboljšanje poslovnega izida. Pri na rtovanju
poslovnih rezultatov po dejavnostih in ob inah so upoštevana gibanja bilan nih postavk s
predvidevanjem vseh sprememb v dejavnosti in okolju, v katerem bo podjetje delovalo v
letošnjem letu.
Razprava:
G. Pavli je predlagal, da se sprejmejo zavezujo i sklepi glede zamenjave azbestnih cevi.
Ob inski svet naj zadolži ob insko upravo k ekspeditivnejši odpravi te problematike, s
terminskim na rtom.
G. Jakše: pripravlja se program za prijavo na koriš enje kohezijskih sredstev. Gre za
zamenjavo azbestnih cevi na glavnem vodovodu med Družinsko vasjo in Novim mestom, kot
tudi na obmo ju Ob ine Šentjernej. Z amortizacijo, ki jo imamo, pa je trenutno nemogo e
izpeljati projekt zamenjave azbestnih cevi.
Glasovanje o predlogu g. Pavli a, da se ekspeditivno pristopi k zamenjavi azbestnih cevi, s
terminskim na rtom: ZA – 5 LANOV, PROTI – 4 LANI (ostali #lani niso glasovali).
Predlog g. Pavli a ni bil sprejet.
Glasovanje o potrditvi gospodarskega na rta Komunale Novo mesto d.o.o.: ZA – 13
LANOV
Sprejet je bil
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Sklep št. 163/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej sprejme Gospodarski na rt za leto 2008 javnega podjetja
Komunala Novo mesto d.o.o.
G. Pavli je zahteval pravno mnenje glede sklep nosti ob inskega sveta.
Ga. Maja Kolbezen je izpostavila 43. in 44. len poslovnika.
Sledil je 15-minutni odmor
4. Obravnava predloga Odloka o rebalansu prora#una Ob#ine Šentjernej za leto 2008
Poro#evalci: finan#na služba ob#ine
V obdobju od sprejetja prora una za letošnje leto do predloga rebalansa prora una je prišlo do
odstopanj v dinamiki planiranih prilivov denarnih sredstev, zato so dolo ene prora unske
postavke z rebalansom popravljene. Predlagani rebalans ne posega v prerazporeditev pravic
porabe med prora unskimi uporabniki. Spremembe se nanašajo le na manjše uskladitve na
posameznih prora unskih postavkah.
G. župan je na osnovi 74. lena poslovnika vložil amandma k rebalansu prora una za leto
2008.
Obrazložitev: pred kratkim je v prostorih Ob ine Šentjernej potekal sestanek s predstavniki
Ob ine Šmarješke Toplice in Ob ine Kostanjevica na Krki, glede im hitrejšega zagona
novoustanovljenega organa medob inskega inšpektorata in redarstva. Glede na to naj bi
ob ine ustanoviteljice v svojih prora unih umestile ustrezna finan na sredstva, ki so za sam
za etek delovanja organa nujno potrebna.
Glasovanje o potrditvi vloženega amandmaja: ZA – 15 LANOV
Sprejet je bil
Amandma št. 165/2008
1. #len
V bilanci prihodkov in odhodkov prora una za leto 2008 se na podro ju prora unske porabe
Investicijski programi in obveznosti, natan no iz prora unske postavke 23001 – Splošna
prora unska rezervacija zmanjša za 15.000 EUR. Finan na sredstva za medob inski
inšpektorat in redarstvo se namenijo na podro ju prora unske porabe Lokalna samouprava,
glavni program 0602 – Sofinanciranje dejavnosti ob in, na postavki Medob inski inšpektorat
in redarstvo.
2. #len
Ta amandma se vnese v besedilo Rebalansa I Prora una Ob ine Šentjernej za leto 2008 in
za ne veljati z za etkom veljavnosti Rebalansa I Prora una Ob ine Šentjernej za leto 2008.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi rebalansa prora una za leto 2008: ZA – 13
LANOV, PROTI – 2 LANA
Sprejet je bil
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Sklep št. 158/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej sprejme po skrajšanem postopku Odlok o rebalansu
prora una Ob ine Šentjernej za leto 2008.
G. Pavli je zahteval, da se mu do naslednje redne seje posreduje cenitev uradnega cenilca za
bivše prostore Policijskega oddelka Šentjernej.
5. Obravnava predloga Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata ob#inskemu
svetniku – predstavniku romske skupnosti Silvestru Jurkovi#u
Poro#evalka: ga. Mojca Hrovat, predsednica komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Skladno s 3. alinejo 1. odstavka 37. lena Zakona o lokalni samoupravi lanu ob inskega
sveta preneha mandat, e je s pravnomo no sodbo obsojen za nepogojno kazen zapora, daljšo
od šest mesecev. Na podlagi navedenega komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja predlaga, da ob inski svet sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
ob inskemu svetniku – predstavniku romske skupnosti v Ob ini Šentjernej.
Ga. Maja Kolbezen, pravna služba: opravljene so bile poizvedbe pri Okrožnem sodiš u v
Novem mestu. Prejeli smo odgovor, da je bila g. Silvestru Jurkovi u dejansko izre ena
obsodilna sodba v trajanju, ki je daljši šestih mesecev. Na osnovi zgoraj omenjenega lena
Zakona o lokalni samoupravi so nastali razlogi za prenehanje mandata.
Razprave ni bilo.
Glasovanje o potrditvi ugotovitvenega sklepa: ZA – 15 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 159/2008
1. #len
Blanu ob inskega sveta – predstavniku romske skupnosti Silvestru Jurkovi u, pred asno
preneha mandat.
2. #len
Ta sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.
6. Informacija o odstopni izjavi z mesta direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
Kratko obrazložitev je podal g. župan.
Predlog ob inske uprave, sprejet na kolegiju župana je, da se za vršilca dolžnosti do
imenovanja novega direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej imenuje g. Milan Jakše.
Razprava:
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G. Pavli je predlagal, da svetniki dobijo odstopno izjavo g. Ignaca Bakšeta, direktorja JP
EDŠ d.o.o., v pisni obliki. Zahteval je še, da pravna služba poda mnenje o pravno-formalni
korektnosti glede možne nižje stopnje izobrazbe, e gre za v.d. direktorja JP EDŠ d.o.o.
Šentjernej.
Ga. Maja Kolbezen, pravna služba: v Statutu JP EDŠ d.o.o. Šentjernej je jasno navedeno, da
se za as do imenovanja direktorja podjetja imenuje v.d. direktorja. Za zasedbo delovnega
mesta direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej so navedeni pogoji, ki se zahtevajo. Za v.d.
direktorja pa v statutu ni navedenega ni esar, zato po njenem mnenju ne gre za kršitev, e se
za v.d. direktorja imenuje osebo z nižjo stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za direktorja. Glede
na to, da je odlo itev o odstopni izjavi prispela, je potrebno im prej najti najoptimalnejšo
rešitev.
G. Pavli je repliciral, da bi se morale smiselno uporabljati dolo be, ki veljajo za zasedbo
delovnega mesta direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej tudi za v.d. direktorja.
G. Brulc, lan Nadzornega sveta JP EDŠ d.o.o. Šentjernej je predlagal, da se im prej izpelje
postopek za imenovanje novega direktorja omenjenega podjetja.
Glasovanje o predlogu sklepa
Sprejet je bil
Sklep št. 160/2008
I.
Ob inski svet Ob ine Šentjernej sprejme informacijo o odstopni izjavi z mesta direktorja JP
EDŠ d.o.o. Šentjernej, g. Ignaca Bakšeta, COŽ 11, 8310 Šentjernej, z dnem 31.01.2008.
II.
Za vršilca dolžnosti JP EDŠ d.o.o. Šentjernej se imenuje g. Milan Jakše, V Brezov log 8, 8000
Novo mesto, do imenovanja novega direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej.

Seja je bila kon ana ob 20.20 uri.

Številka: 062-15/2008
Datum: 23.01.2008

Zapisala:
Damjana Kova#i#

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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