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

ZAPISNIK
16. redne seje Ob$inskega sveta Ob$ine Šentjernej, ki je bila v sredo, 19.03.2008 ob
17.00 uri, v sejni sobi Ob$ine Šentjernej
Prisotni:
- lani ob inskega sveta: Matjaž Zagorc, Pavel Turk, Jože Hrovat, Mojca Hrovat, Igor Kalin,
Stanislav Sluga, Jože Brulc, Janko Bregar, Stanislav Bregar, Švalj Jože, Strojin Antonija,
Elizabeta Kušljan Gegi , Albert Pavli , Milena Drnovšek, Boris Kova i .
Odsotna: Aleš Medle, Marija Lekše
Ostali prisotni:
- župan: Franc Hudoklin
- delavci ob inske uprave
- ga. Barbara Ozimek, OZ RK Novo mesto
- predstavnica ZD Novo mesto
- predstavnica medijev
Ugotovitev sklep$nosti
Na 16. redni seji je bilo prisotnih 15 svetnikov, seja je bila sklep na.
Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje ob$inskega sveta
G. Pavli je zahteval pisni odgovor glede sklep nosti pri glasovanju o predlogu sklepa glede
menjave azbestnih cevi, pri obravnavi 3. to ke dnevnega reda 15. redne seje ob inskega sveta.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 15. redne seje: ZA – 14 LANOV, PROTI – 1 LAN
Zapisnik 15. redne seje je bil sprejet.
DNEVNI RED
1. Vprašanja in predlogi
2. Sporazum za odkup nepremi nin OZ RK Novo mesto - seznanitev (poro$evalka: ga.
Barbara Ozimek, OZ RK Novo mesto)
3. Obravnava Letnega poro ila za leto 2007 in Poslovnega na rta za leto 2008
Zdravstvenega doma Novo mesto (poro$evalka: predstavnica ZD Novo mesto)
4. Obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoro nega plana Ob ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
družbenega plana Ob ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za obmo je
Ob ine Šentjernej (poro$evalka: ga. Viktorija Bajec, TOPOS d.o.o.)
5. A) Obravnava predloga sklepa o letnem programu kulture v Ob ini Šentjernej za leto
2008 (poro$evalka: ga. Darja Will, oddelek za družbene dejavnosti)
1

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

B) Obravnava predloga sklepa o letnem programu športa v Ob ini Šentjernej
za leto 2008 (poro$evalka: ga. Darja Will)
Predlog o potrditvi sklepa o nevarnih šolskih poteh SPV Ob ine Šentjernej
(poro$evalka: ga. Darja Will)
Predlog o sprejemu kavcije ob vpisu otrok v vrtec @ebelica (poro$evalka: ga. Darja
Will)
Soglasje k Pravilniku o vpisu otrok v Vrtec @ebelica (poro$evalka: ga. Darja Will)
Obravnava osnutka Pravilnika za sofinanciranje programov turisti nih dejavnosti v
Ob ini Šentjernej (poro$evalka: ga. Darja Will) – 1. obravnava
Imenovanje Posebne volilne komisije Ob ine Šentjernej (poro$evalka: Mojca Hrovat,
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ob ine Šentjernej)
Imenovanje Komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
(poro$evalka: ga. Mojca Hrovat)
Imenovanje Ob inske volilne komisije Ob ine Šentjernej (poro$evalka: ga. Mojca
Hrovat)
Poro ilo o vra ilu vlaganj v telekomunikacijska sredstva (poro$evalec: g. Janez Hrovat,
oddelek za komunalno in cestno infrastrukturo)
Obravnava predloga sklepa glede najema poslovnih prostorov in opreme v prostorih POS
1 v Šentjerneju (poro$evalka: ga. Maja Kolbezen, pravna služba)
Obravnava vloge Pihalnega orkestra Ob ine Šentjernej glede podaljšanja pogodbe o
pokroviteljstvu (poro$evalec: g. župan Franc Hudoklin)
Predstavitev in dogovor o Akciji za pomladansko urejanje in iš enje okolja v letu 2008
(poro$evalec: g. župan Franc Hudoklin)
Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra; Hudoklin Antonija (poro evalec: g. Janez
Hrovat, oddelek za komunalno in cestno infrastrukturo)

G. Pavli je predlagal umik 13. to ke današnjega dnevnega reda, dokler ob inski svet ne dobi
pojasnila ob inske uprave, zakaj državno pravobranilstvo ni upoštevalo obsega vloženega
dela posameznikov (pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zagotavljanju višine
vra ila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje). Upoštevanje le-tega bi po njegovem
mnenju pomenilo višjo vrednost vra ila vlaganj.
Glasovanje o predlogu g. Pavli a, da se 13. to ka umakne z današnjega dnevnega reda: ZA –
1 LAN, PROTI – 11 LANOV
Predlog g. Pavli a ni bil sprejet.
Glasovanje o potrditvi današnjega dnevnega reda: ZA – 14 LANOV, PROTI – 1 LAN
1. Vprašanja in predlogi
Ga. Strojin je izpostavila zaselek Marof v ob ini Šentjernej, ki nima vodovoda.
G. Janez Hrovat je odgovoril, da je ob inska uprava seznanjena s to problematiko. S
predstavniki Komunale Novo mesto d.o.o. so že potekali razgovori o rešitvi situacije.
Ga. Drnovšek je opozorila na avtobusno postajališ e v Zameškem, saj avtobus ne ustavlja na
novem postajališ u. Opozorila je tudi na manjkajo o tablo za oglaševanje.
G. Janko Bregar je dal pobudo, da se po vaseh pregledajo zabojniki za odpadke ter se po
potrebi zamenjajo.
G. Pavli je vprašal, kako potekajo aktivnosti glede rekonstrukcije COŽ.
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G. Janez Hrovat je odgovoril, da je na pobudo ob inskega sveta naro en popravek projekta
(sporni del). Popravek bi se moral ponovno obravnavati na javni razgrnitvi in javni obravnavi.
G. Pavli je predlagal, da ob inska uprava pripravi rešitev iz varnostnih razlogov.
2. Sporazum za odkup nepremi$nin OZ RK Novo mesto – seznanitev
Poro$evalka: ga. Barbara Ozimek, OZ RK Novo mesto
Sporazum o nakupu nepremi nine na Slavka Gruma 54a v Novem mestu je pripravljen za
namen Humanitarnega centra OZRK Novo mesto. Gre za sofinanciranje nakupa nepremi nine
v višini kupnine po itniškega doma Fazan. MO Novo mesto, ki prispeva h kupnini za
nepremi nino 56% sredstev, naj bi postala solastnik nepremi nine.
Razprava:
G. Kalin je predlagal, da OZ RK Novo mesto skuša dose i dogovor z MO Novo mesto glede
lastništva omenjene nepremi nine, saj bi morala po njegovem mnenju biti lastnica samo OZ
RK Novo mesto.
S predlogom g. Kalina so se strinjali tudi ostali svetniki ter predlagali do nadaljnjega umik
to ke z dnevnega reda.
Glasovanje o predlogu, da se 2. to ka umakne z današnjega dnevnega reda, pred obravnavo
sporazuma pa naj se predstavniki ob in sopodpisnic dogovorijo glede lastniškega položaja
MO Novo mesto: ZA – 15 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 177/2008
Druga to ka dnevnega reda 16. redne seje »Sporazum za odkup nepremi nin OZ RK Novo
mesto – seznanitev« se do nadaljnjega umakne.
Pred obravnavo omenjenega sporazuma naj se predstavniki ob in sopodpisnic na skupnem
sestanku dogovorijo glede lastniškega položaja MO Novo mesto (solastništvo ali samo
donacija).
3. Obravnava letnega poro$ila za leto 2007 in Poslovnega na$rta za leto 2008
Zdravstvenega doma Novo mesto
Poro$evalka: predstavnica ZD Novo mesto
Po podrobni predstavitvi obeh dokumentov je sledila razprava.
G. župan je predlagal, da v roku 60-ih dni Zdravstveni dom Novo mesto predloži tudi poro ilo
o izvedbi notranje revizije za leto 2007 v ZD Novo mesto, kot tudi oceno glede sanacije
nastale izgube.
Glasovanje o predlogu g. župana, da se omenjena to ka dnevnega reda umakne in se
obravnava na naslednji redni seji: ZA – 15 LANOV
Sprejet je bil
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Sklep št. 176/2008
I.
Tretja to ka 16. redne seje »Obravnava Letnega poro ila za leto 2007 in Poslovnega na rta za
leto 2008 Zdravstvenega doma Novo mesto« se umakne z dnevnega reda in se obravnava na
naslednji redni seji.
II.
Ob inski svet Ob ine Šentjernej zadolži Zdravstveni dom Novo mesto, da do naslednje redne
seje predloži revizorjevo mnenje k Letnemu poro ilu za leto 2007 in predlog sanacije nastale
izgube Zdravstvenega doma Novo mesto.
4. Obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoro$nega plana Ob$ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in družbenega plana Ob$ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za
obmo$je Ob$ine Šentjernej
Poro$evalka: ga. Viktorija Bajec, TOPOS d.o.o.
V sklopu prostorskega na rta ob ine sta na rtovani širitev proizvodnih kapacitet Krke d.d.,
tovarne zdravil v naselju Šentjernej ter cestna povezava med H1 (odsek 222 Karteljevo –
Kronovo) in R2-419/1204 Novo mesto – Šentjernej. Predlaga se tudi pove anje obmo ja
ureditvenega na rta v jedru naselja Šentjernej.
Razprave ni bilo
Sledilo je glasovanje o potrditvi dopolnjenega osnutka: ZA - 15 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 167/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej obravnava in sprejme dopolnjeni osnutek sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoro nega plana Ob ine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in družbenega plana Ob ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990, za obmo je Ob ine Šentjernej.
Sledil je 15-minutni odmor.
OP.: Prisotnih 13 svetnikov.
5.A) Obravnava predloga sklepa o letnem programu kulture v Ob$ini Šentjernej za leto
2008
Poro$evalka: ga. Darja Will, ob$inska uprava
Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo nalaga lokalni skupnosti sprejem letnega
programa na podro ju kulture z zagotavljanjem kulturnih dobrin, z gradnjo in na rtovanjem
javne kulturne infrastrukture, ki jih dolo ajo posebni zakoni. Pravne podlage za sprejem
omenjenih programov so ZUJIK, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in
Pravilnik o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Ob ini
Šentjernej.
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Glasovanje o potrditvi letnega programa kulture za leto 2008: ZA – 13 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 174/2008
I.
Ob inski svet Ob ine Šentjernej potrjuje Letni program kulture v Ob ini Šentjernej za leto
2008.
II.
Letni program kulture v Ob ini Šentjernej za leto 2008 za ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.
5.B) Obravnava predloga sklepa o letnem programu športa v Ob$ini Šentjernej za leto
2008
Poro$evalka: ga. Darja Will, ob$inska uprava
Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS lokalni skupnosti nalaga, da sprejme letni
program športa. Lokalna skupnost uresni uje javni interes v športu tako, da zagotavlja
sredstva za realizacijo športnega programa v lokalni skupnosti z zagotavljanjem sredstev za
izvedbo teh programov. Izvajalci letnega programa športa bodo izbrani v skladu s
Pravilnikom o na inu in postopku sofinanciranja letnih programov športa v Ob ini Šentjernej
in Pogojih in merilih za vrednotenje letnih programov športa.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi letnega programa športa za leto 2008: ZA –
14 LANOV (prisotnih 14 $lanov)
Sprejet je bil
Sklep št. 175/2008
I.
Ob inski svet Ob ine Šentjernej potrjuje Letni program športa v Ob ini Šentjernej za leto
2008.
II.
Letni program športa v Ob ini Šentjernej za leto 2008 za ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.
6. Predlog o potrditvi sklepa o nevarnih šolskih poteh SPV Ob$ine Šentjernej
Poro$evalka: ga. Darja Will, ob$inska uprava
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v lokalni skupnosti ocenjuje stanje varnosti v
cestnem prometu na lokalni ravni. Dne 13.2.2008 so lani SPV na svoji seji sprejeli sklep o
nevarnih šolskih poteh. Ob inskemu svetu se predlaga, da omenjeni sklep potrdi.
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Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi predloga g. Pavli a, da se doda dodatna
alineja v sklepu SPV: » na liniji od Šentjerneja – Roj – Drame do avtobusne postaje pri OŠ
Šentjernej«
ZA – 15 LANOV (prisotnih 15 $lanov)
Sprejet je bil
Sklep št. 181/2008
I.
Ob inski svet Ob ine Šentjernej soglaša s sklepom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Ob ine Šentjernej, z dne 13.02.2008.
II.
Ob inski svet Ob ine Šentjernej zadolžuje ob insko upravo, da uredi šolske prevoze na redni
liniji:
- od Dolenjega Mokrega Polja – Gradiš a – Gorenjega Maharovca – Gorenje Brezovice –
Vrha pri Šentjerneju do avtobusne postaje pri Osnovni šoli Šentjernej,
- od Dolnje Prekope – Grobelj do avtobusne postaje pri Osnovni šoli Šentjernej in
- na liniji od Šentjerneja – Roj – Drame do avtobusne postaje pri Osnovni šoli Šentjernej.
III.
U encem Osnovne šole Šentjernej in Podružni ne šole Orehovica se omogo i organiziran
šolski prevoz na zgoraj navedeni relaciji.
7. Predlog o sprejemu kavcije ob vpisu otrok v vrtec ebelica
Poro$evalka: ga. Darja Will, ob$inska uprava
Razlog za omenjeni predlog je problem nihanja vpisa otrok v vrtec za as od 1. junij do 31.
avgust. V juniju naj bi se dokon no in pravilno oblikovale skupine za naslednje šolsko leto in
hkrati dolo ilo število zaposlenih. Zgodi se, da je zaradi neresnosti ob vpisu število otrok na
za etku šolskega leta tudi za 10 otrok razlike, kar že lahko pomeni skupino otrok.
Glede na to se predlaga, da se ob vpisu otrok v vrtec @ebelica staršem zara una kavcija v
višini 50 EUR, katera bi se pora unala ob pla ilu prvega obroka za vrtec.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi sklepa o sprejemu kavcije ob vpisu otrok v
vrtec @ebelica: ZA - 14 LANOV, PROTI – 1 LAN
Sprejet je bil
Sklep št. 172/2008
I.
Staršem, ki vpišejo otroka v vrtec @ebelica, se ob vpisu zara una vpisnina v višini 50 €.
Vpisnina se pla a ob vpisu otrok v vrtec.
@e starši vklju ijo otroka v vrtec, se vpisnina pora una ob pla ilu prvega obroka za vrtec.
@e starši otroka ne vklju ijo v vrtec, se vpisnina ne vrne.
II.
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Ta sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej in velja
do preklica.
8. Soglasje k Pravilniku o vpisu otrok v Vrtec ebelica
Poro$evalka: ga. Darja Will, ob$inska uprava
Na podlagi 20. lena Zakona o vrtcih kriterije za sprejem otrok v vrtec dolo i svet vrtca,
lokalna skupnost pa mora podati soglasje k pravilniku o vpisu otrok. Pravilnik o sprejemu
otrok je bil nazadnje sprejet leta 2004, zato ga je bilo potrebno posodobiti oz. uskladiti s
trenutno veljavno zakonodajo.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o soglasju k pravilniku: ZA - 15 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 179/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej daje soglasje k Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec.
Ta sklep za ne veljati takoj.
9. Obravnava osnutka Pravilnika za sofinanciranje programov turisti$nih dejavnosti v
ob$ini Šentjernej – 1. obravnava
Poro$evalka: ga. Darja Will, ob$inska uprava
S pravilnikom se dolo ajo upravi enci, merila in postopek za izbiro in vrednotenje ter
razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov turisti ne in sorodne dejavnosti
v ob ini Šentjernej.
Glasovanje o prekvalifikaciji osnutka Pravilnika za sofinanciranje programov turisti nih
dejavnosti v ob ini Šentjernej, v predlog: ZA – 15 LANOV
10. Imenovanje Posebne volilne komisije Ob$ine Šentjernej
Poro$evalka: ga. Mojca Hrovat, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
@lani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so na svoji 9. seji pregledali
pristopne izjave kandidatov za Posebno ob insko volilno komisijo za volitve lana ob inskega
sveta Ob ine Šentjernej – predstavnika romske skupnosti. Prispelo je osem pristopnih izjav,
komisija je ugotovila, da so vse pristopne izjave ustrezne, zato se ob inskemu svetu predlaga,
da potrdi predlagane kandidate.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 15 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 168/2008
1. $len
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Ob inski svet Ob ine Šentjernej imenuje Posebno ob insko volilno komisijo za volitve lana
Ob inskega sveta Ob ine Šentjernej – pripadnika romske skupnosti, v sestavi:
Predsednica komisije: Ana Brsan, Gorenje Gradiš e 18, 8310 Šentjernej
Namestnica predsednice: Dragica Škrubej, C.O.Ž. 20, 8310 Šentjernej
Janez Hrovat, Mihovo 13, 8310 Šentjernej
Tom Bartol, Trubarjeva cesta 23, 8310 Šentjernej
Sandi Masnik, Prvomajska cesta 8, 8310 Šentjernej
Peter Pucelj, Dolenja Stara vas 49, 8310 Šentjernej
Valentin Hudorovac, Trdinova cesta 19, 8310 Šentjernej
Gregor Kos, Cerov Log 9, 8310 Šentjernej
Za mandatno obdobje štirih (4) let.
2. $len
Ta sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.

11. Imenovanje Komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
Poro$evalka: ga. Mojca Hrovat, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
@lani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so na svoji 9. seji pregledali
pristopne izjave kandidatov za Komisijo za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske
skupnosti. Prispele so tri pristopne izjave, komisija je ugotovila, da so vse pristopne izjave
ustrezne, zato se ob inskemu svetu predlaga, da potrdi predlagane kandidate.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 15 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 169/2008
1. len
Ob inski svet Ob ine Šentjernej imenuje Komisijo za sestavo volilnega imenika državljanov
RS – pripadnikov romske skupnosti v sestavi:
Predsednik komisije: Janez Hrovat, Mihovo 13, 8310 Šentjernej
@lan komisije: Aleks Kostrevc, Mihovica 33, 8310 Šentjernej
@lan komisije: Damir Šilji , Mihovica 33, 8310 Šentjernej
2. len
Ta sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.
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12. Imenovanje Ob$inske volilne komisije Ob$ine Šentjernej
Poro$evalka: ga. Mojca Hrovat, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
@lani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so na svoji 9. seji pregledali
pristopne izjave kandidatov za Ob insko volilno komisijo Ob ine Šentjernej. Prispelo je osem
pristopnih izjav, komisija je ugotovila, da so vse pristopne izjave ustrezne, zato se
ob inskemu svetu predlaga, da potrdi predlagane kandidate.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 15 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 170/2008
1. $len
Ob inski svet Ob ine Šentjernej imenuje Ob insko volilno komisijo, v sestavi:
Predsednica komisije: Marija Rešeti , Mali Ban 14, 8310 Šentjernej
Namestnica predsednice: Tanja Suša, Groblje pri Prekopi 6, 8310 Šentjernej
Tugomir Androja, Trubarjeva cesta 23, 8310 Šentjernej
Slavko Franko, Orehovica 41, 8310 Šentjernej
Pavel Hrovat, Gorenja Brezovica 31, 8310 Šentjernej
Marina Jordan, Ilirska cesta 9, 8310 Šentjernej
Dominko Kušljan, Trubarjeva cesta 25, 8310 Šentjernej
Bojana Rešeti , Kotarjeva cesta 22, 8310 Šentjernej
Za mandatno obdobje štirih (4) let.
2. $len
Ta sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.

13. Poro$ilo o vra$ilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
Poro$evalec: g. Janez Hrovat, ob$inska uprava
Ob ina Šentjernej je na podlagi Zakona o vra anju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje ter Javnega poziva za vlaganje zahtevkov za vra ilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dne 4.6.2004 na Državno pravobranilstvo vložila omenjeni
zahtevek. Na podlagi predložene dokumentacije je pravobranilstvo izra unalo osnovo za
vra ilo vlaganj, ki znaša 3.135.887,00 DEM. Na podlagi poziva za vlaganje zahtevka za
uvrstitev na seznam upravi encev do vra ila vlaganj v JTKO na obmo ju Ob ine Šentjernej,
je prispelo od pravnih in fizi nih oseb 981 zahtevkov. Na podlagi 3. lena Odloka o postopku
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vra anja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim kon nim upravi encem na
obmo ju Ob ine Šentjernej, se skupen znesek celotnega vra ila zmanjša za sorazmerni del, ki
ga je vložila takratna ob ina iz naslova namenskih sredstev samoprispevka. Sorazmerni del, ki
pripada Ob ini Šentjernej, bo namenjen izklju no za investicije v infrastrukturo na obmo ju,
na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.
G. Pavli je zahteval pisne odgovore na naslednja vprašanja:
Ali je res, da državno pravobranilstvo pri obravnavi za ob ino Šentjernej ni upoštevalo
vloženega dela s strani ob anov, kar je naredilo pri ve ini ob in, ker naj ne bi bila s strani
strokovnih služb Ob ine Šentjernej dostavljena notarsko overjena izjava o obsegu vloženega
dela, ki ga dolo a pravilnik, vse to pa bi omogo ilo precej višjo vrednost vra ila posameznim
upravi encem?
Ali je res, da bodo sedaj krajani, ki so ve pla ali in manj oziroma ni delali, dobili ve nazaj,
kot tisti, ki so uporabili veliko delovnih ur in manj oziroma ni pla ali, ker vrednost
vloženega dela ni predmet poravnave?
Ali je res, da je državno pravobranilstvo na podlagi 3. odstavka 4. lena ZUVJTO že
upoštevalo obvezne dajatve ob vklju itvi?
Ali je res, da jih ni potrebno še enkrat obra unati, kot je to navedeno v 3. in 4. odstavku
obrazložitve vra ila vlaganj s strani ob inske uprave?
Po daljši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 13 LANOV,
PROTI – 1 LAN
Sprejet je bil
Sklep št. 166/2008
I.
Kon nim upravi encem za vra ilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje se izpla a razlika
med dejanskim pla ilom in obveznimi dajatvami – vsoto vrednosti priklju nine in prispevka
SIS-u, ki sta v obdobju sklenitve pravnega posla veljala na tem geografskem obmo ju.
II.
Seznam fizi nih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski kon ni upravi enci, se objavi na
spletni strani Ob ine Šentjernej in na oglasni deski na sedežu Ob ine Šentjernej.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej in za ne veljati naslednji dan po
objavi.
14. Obravnava predloga Sklepa o najemu poslovnih prostorov in opreme v prostorih
POS-1 v Šentjerneju
Poro$evalec: g. Milan Jakše, v.d. direktorja ob$inske uprave
Ob inski svet je na 24. redni seji v letu 2005 sprejel sklep, da sprejme ponudbo podjetja Real
d.o.o. o prodaji dela poslovnih prostorov v poslovnem objektu POS 1 v Šentjerneju. Sprejeti
sklep ni bilo mogo e realizirati, zato ob inska uprava smatra, da bi bila edina rešitev v najemu
poslovnih prostorov in opreme v objektu POS-1 z dodatnim dogovorom o možnosti odkupa,
ko se pojavi finan na sredstva.
Razprava:
10

G. Pavli se je s predlogom strinjal, predlagal pa je, da se v sklepu doda, da je ob inska
uprava dolžna pred podpisom najemne pogodbe seznaniti ob inski svet o višini najemnine in
ostalimi dolo bami.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa, z dodanim predlogom g Pavli a: ZA – 14
LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 173/2008
1.

len

Ob inski svet ob ine Šentjernej soglaša, da Ob inska uprava Ob ine Šentjernej za ne z
aktivnostmi za najem poslovnih prostorov in opreme v objektu POS-1 v Šentjerneju.
Ob inska uprava Ob ine Šentjernej je dolžna pred podpisom najemne pogodbe seznaniti
Ob inski svet Ob ine Šentjernej o višini najemnine in ostalih dolo ilih najemne pogodbe.
2. len
Ta sklep za ne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.
15. Obravnava vloge Pihalnega orkestra Ob$ine Šentjernej glede podaljšanja pogodbe o
pokroviteljstvu
G. župan je pojasnil, da dne 26.4.2008 pote e pogodba o pokroviteljstvu Pihalnemu orkestru
Ob ine Šentjernej, zato je predlagal, da se pogodba obnovi.
Razprava:
G. Pavli je predlagal, da se finan na sredstva uskladijo v skladu z letnim planom pihalnega
orkestra.
Glasovanje o predlogu sklepa, da ob inska uprava obnovi pogodbo o pokroviteljstvu
pihalnega orkestra: ZA – 14 LANOV, PROTI – 1 LAN
Sprejet je bil
Sklep št. 180/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej daje soglasje, da ob inska uprava obnovi pogodbo o
pokroviteljstvu Kulturnega društva Pihalni orkester Ob ine Šentjernej.
16. Predstavitev in dogovor o akciji za pomladansko urejanje in $iš$enje okolja v letu
2008
Pomladansko urejanje okolja se bo okvirno izvajalo v mesecu marcu, aprilu in maju, odvisno
od vremenskih pogojev. Pomladansko iš enje v sodelovanju z vsemi društvi, ustanovami in
ob ani se bo izvedlo v soboto, 29.3.2008.
Sledilo je glasovanje o predlaganemu sklepu: ZA – 14 LANOV
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Sprejet je bil
Sklep št. 178/2008
I.
Ob inski svet Ob ine Šentjernej sprejme pobudo ob inske uprave, da se ob ina vklju i v letu
2008 v vseslovenski projekt "Pomladansko urejanje okolja" pod geslom "Moja ob ina – lepa,
urejena in ista".
II.
Ob inski svet pooblaš a župana in ob insko upravo, da prevzame koordinacijo za izvedbo
omenjene akcije.
III.
Udeležencem – izvajalcem se na osnovi medsebojne podpisane pogodbe poravnajo finan ne
obveznosti iz PODRO@JA 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ@INE,
prora unske postavke 15003 "Sanacija rnih odlagališ ", konto 402204 in 402099.
IV.
Pomladansko iš enje v ob ini Šentjernej v sodelovanju z vsemi društvi, ustanovami in
ob ani se izvede v soboto 29. marca 2008.

18.

Obravnava predloga sklepa o ukinitvi javnega dobrega

Ob inska uprava je prejela vlogo glede dokon ne zemljiškoknjižne ureditve prodaje
nepremi nine parc. št. 3523/2, k.o. Gorenja Orehovica. Na podlagi ugotovljenega dejanskega
stanja je potrebno status javnega dobra ukiniti.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 15 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 171/2008
1. len
S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na nepremi nini parc. št. 3523/2 – pot v
izmeri 54 m2, vpisani v vl. št. 2170, k.o. Gorenja Orehovica.
2. len
Ta sklep za ne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.
Seja je bila kon ana ob 21.55 uri.
Številka: 062-16/2008-OS
Datum: 19.03.2008
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Zapisnik sestavila:
Damjana Kova i

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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