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

ZAPISNIK
17. redne seje Ob$inskega sveta Ob$ine Šentjernej, ki je bila v sredo, 23.04.2008 ob
18.00 uri, v sejni sobi Ob$ine Šentjernej
Prisotni:
- lani ob inskega sveta: Matjaž Zagorc, Pavel Turk, Jože Hrovat, Mojca Hrovat, Igor Kalin,
Stanislav Sluga, Jože Brulc, Janko Bregar, Stanislav Bregar, Švalj Jože, Strojin Antonija,
Elizabeta Kušljan Gegi , Albert Pavli , Milena Drnovšek, Boris Kova i , Aleš Medle.
OP.: Stanislav Bregar je prišel na sejo ob 18.20 uri.
Odsotna: Marija Lekše
Ostali prisotni:
- župan: Franc Hudoklin
- delavci ob inske uprave
- ga. Barbara Ozimek, OZ RK Novo mesto
- mag. Milena Zupan Kramar, direktorica ZD Novo mesto
- g. Franc Klobu ar, direktor CeROD-a
Ugotovitev sklep$nosti
Na 17. redni seji je bilo prisotnih 16 svetnikov, seja je bila sklep na.
Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje ob$inskega sveta
G. Pavli : str. 5, to ka, to ka 6 dnevnega reda - glasovanje o predlogu sklepa na predlog g.
Pavli a
Str. 9, to ka 13: zahteval je pisne odgovore na zastavljena vprašanja.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 16. redne seje, s popravki: ZA – 13 LANOV, PROTI – 2
LANA
Zapisnik 16. redne seje je bil sprejet.
Pregled in potrditev zapisnika 3. koresponden$ne seje ob$inskega sveta
G. Pavli : Navede se naj tudi ura izvedbe koresponden ne seje.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 3. koresponden ne seje: ZA – 16 LANOV
Zapisnik 3. koresponden ne seje je bil sprejet.
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DNEVNI RED
1. Vprašanja in predlogi
2. Obravnava Letnega poro ila za leto 2007 in Poslovnega na rta za leto 2008
Zdravstvenega doma Novo mesto (poro$evalka: mag. Milena Kramar Zupan, direktorica
ZD Novo mesto) – gradivo posredovano na 16. redni seji
3. Obravnava Poro ila o delu za leto 2007 in Programa dela za leto 2008 OZ RK Novo
mesto (poro$evalka: predstavnica OZ RK Novo mesto)
4. Obravnava Poslovnega plana in plana investicij za leto 2008 javnega podjetja CeROD
d.o.o. (poro$evalec: predstavnik podjetja CeROD d.o.o.)
5. Obravnava predloga Pravilnika za sofinanciranje programov turisti nih dejavnosti v
Ob ini Šentjernej (poro$evalka: ga. Darja Will, oddelek za družbene dejavnosti) – 2.
obravnava
6. Predlog sklepa o dolo itvi števila otrok v asu delovnih dni med prazniki v vrtcu
Cebelica (poro$evalka: ga. Darja Will, oddelek za družbene dejavnosti)
7. Predlog sklepa o dolo itvi stroškov za asnega izpisa otroka iz vrtca Cebelica
(poro$evalka: ga. Darja Will)
8. Obravnava soglasja k oceni delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne šole Šentjernej
(poro$evalka: ga. Darja Will)
9. Obravnava vloge za izdajo pisma o nameri za izdajo prostora šolske zobne ambulante v
najem Borisu Uzelacu, dr. dent. med. (poro$evalka: ga. Darja Will)
10. Obravnava Letnega poro ila JP EDŠ d.o.o. Šentjernej za leto 2007 (poro$evalec: g.
Milan Jakše, v.d. direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej)
11. Obravnava vloge PGD Dolenja Stara vas za dotacijo finan nih sredstev pri nabavi
novega prapora (poro$evalec: g. župan Franc Hudoklin)
G. župan je predlagal razširitev današnjega dnevnega reda z dodatno, 12. A,B to ko in sicer
Sprejem predloga sklepa o potrditvi DIIP-a za opremo knjižnice v ve namenskem objektu v
Šentjerneju ter Sprejem predloga sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa za
rekonstrukcijo LC 394111 v zbirno cesto.
Glasovanje o omenjeni razširitvi dnevnega reda: ZA – 16 LANOV
Predlog za razširitev dnevnega reda je bil sprejet.
Glasovanje o potrditvi današnjega dnevnega reda: ZA – 16 LANOV
G. Pavli je predlagal, da se v bodo e predvidene dodatne to ke dnevnega reda za seje
ob inskega sveta posredujejo svetnikom po elektronski pošti.
Glasovanje o predlogu g. Pavli a: ZA – 15 LANOV, NE GLASUJE – 1 LAN
Sprejet je bil
Sklep št. 196/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej zadolži ob insko upravo, da se v bodo e gradivo za
morebitne dodatne to ke dnevnega reda sej ob inskega sveta svetnikom posreduje po
elektronski pošti.
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1. Vprašanja in predlogi
Ga. Elica Kušljan Gegi je vprašala, kakšne so možnosti za omejitev hitrosti in javno
razsvetljavo v Šmal ji vasi.
G. župan je podal kratko obrazložitev.
G. Sluga je vprašal, ali je predvidena rušitev oz. sanacija mrliške vežice v Šmarju, ki je v zelo
slabem stanju.
G. Jakše je pojasnil, da bi bilo potrebno sanirati streho. Ureditev mrliške vežice je predvidena
ob celotni sanaciji pokopališ a v Šmarju.
Ga. Drnovšek je izpostavila pobudo ob anov za postavitev ve jega števila ekoloških otokov.
G. Jakše je odgovoril, da je potrebno upoštevati normativ glede ekoloških otokov, ki se
svetnikom posreduje na naslednjo redno sejo.
G. Pavli je zahteval pisne obrazložitve do naslednje redne seje 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?
G. Medle je zahteval pisni odgovor glede predvidene sanacije uni enih cest, na podlagi
podpisane pogodbe z DARS-om.
G. Brulc je zahteval pisni odgovor glede peskokopa v Cerovem Logu, na podlagi podpisanega
sporazuma s podjetjem CGP d.d.
2. Obravnava Letnega poro$ila za leto 2007 in Poslovnega na$rta za leto 2008
Zdravstvenega doma Novo mesto
Poro$evalka: mag. Milena Kramar Zupan, direktorica ZD Novo mesto
Ga. direktorica je podrobno predstavila situacijo v Zdravstvenem domu Novem mestu.
Predstavljeno je bilo tudi revizijsko poro ilo o izvedbi notranje revizije za leto 2007 v
Zdravstvenem domu Novo mesto.
Razprava:
G. Kova i je vprašal, kaj je vzrok da še niso podpisane pogodbe s koncesionarji.
Ga. direktorica je pojasnila, da ni bilo še skupnega dogovora o višini najemnine.
G. Pavli je vprašal, kaj je bilo že storjenega do sedaj glede sanacije nastale situacije ter ali
drži, da je nepremišljeno podeljevanje koncesij pripomoglo k nastali situaciji.
Ga. direktorica je odgovorila, da je potrebno urediti odnose s koncesionarji in sicer podpis
pogodb o medsebojnem sodelovanju in pogodb o najemu poslovnih prostorov ter pla ilu
obratovalnih stroškov.

3

Ga. Drnovškova je vprašala, ali je dolžnost zasebnih zdravnikov nadomeš anje v asu daljše
bolniške odsotnosti.
Ga. direktorica: Zdravnikov primanjkuje. Tudi zasebni zdravniki so dolžni nadomeš ati daljše
bolniške odsotnosti, kot tudi opravljati dežurstva.
G. Stanislav Bregar je pripomnil, da za asna rešitev glede pediatra v Zdravstveni postaji
Šentjernej ni vzpodbudna.
Sledilo je glasovanje o potrditvi letnega poro ila in poslovnega na rta Zdravstvenega doma
Novo mesto: ZA – 16 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 186/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej sprejme Letno poro ilo za leto 2007 in Poslovni na rt za leto
2008 Zdravstvenega doma Novo mesto.
3. Obravnava Poro$ila o delu za leto 2007 in Programa dela za leto 2008 OZ RK Novo
mesto
Poro$evalka: Ga. Barbara Ozimek, OZ RK Novo mesto
Ga. Ozimek je poro ilo o delu ter program dela predstavila in predlagala sodelovanje v sklopu
»jernejevega«, pri zbiranju finan nih sredstev za humanitarne namene.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o seznanitvi z omenjenim poro ilom in programom
dela: ZA – 12 LANOV
OP.: V asu glasovanja sta bila odsotna ga. Mojca Hrovat in g. Stanislav Bregar
Sprejet je bil
Sklep št. 187/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej se seznani z informacijo Poro ila o delu za leto 2007 ter
Programa dela za leto 2008 OZ RK Novo mesto.
4. Obravnava Poslovnega plana in plana investicij za leto 2008 javnega podjetja
CeROD d.o.o.
Poro$evalec: g. Franc Klobu$ar, direktor CeROD-a
Kot v letu 2007, bo podjetje izvajalo predvsem dejavnost obvezne gospodarske javne službe
odstranjevanja odpadkov. Zbiranje in odvoz odpadkov ostaja še naprej v pristojnosti
komunalnih podjetij, CeROD bo izvajal tudi obra un okoljske dajatve za ob ine-družbenice.
V letošnjem letu bo podjetje prevzelo odpadke ob in Metlika, Krško in Sevnica. V teku je
postopek za uskladitev enotne cenovne politike za podro je vseh ob in, na obmo ju katerih
CeROD izvaja dejavnost odstranjevanja odpadkov. Podjetje bo v teko em letu pristopilo k
osveš anju mladih o ravnanju z okoljem in sicer s podporo in pomo jo pri organizaciji »Eko
šole«.
Razprava:
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G. Sluga je vprašal, kdaj se predvideva sortiranje nakopi enih odpadkov.
G. direktor je izpostavil delo na projektu »CeROD II«; gre za mehansko obdelavo odpadkov
in linijo za sortiranje suhe frakcije.
G. Medle je vprašal, kako je z odpadki iz Ob ine Maribor.
G. direktor je pojasnil, da poslovni plan predvideva prevzem nekoliko manjših koli in
odpadkov iz ob ine Maribor, kot v preteklem letu. Razlog je odlaganje dela koli in odpadkov
na odlagališ u v Dogošah pri Mariboru, ki pa bo trajal krajše obdobje.
Sledilo je glasovanje o predlaganemu sklepu: ZA – 16 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 188/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej se seznani s Poslovnim planom in planom investicij za leto
2008 javnega podjetja CeROD d.o.o. in ga sprejme kot informacijo.
Sledil je 15-minutni odmor.
5. Obravnava predloga Pravilnika za sofinanciranje programov turisti$nih dejavnosti v
Ob$ini Šentjernej – 2. obravnava
Amandmajev na omenjeni pravilnik ni bilo.
Glasovanje o potrditvi Pravilnika za sofinanciranje programov turisti nih dejavnosti v Ob ini
Šentjernej: ZA – 15 LANOV (odsotna ga. Elizabeta Kušljan Gegi$)
Sprejet je bil
Sklep št. 185/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej sprejme v drugi obravnavi Pravilnik za sofinanciranje
programov turisti nih dejavnosti v Ob ini Šentjernej.
Glasovanje o potrditvi Meril in kriterijev za vrednotenje programov turisti nih dejavnosti v
Ob ini Šentjernej: ZA – 15 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 194/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej sprejme Merila in kriterije za vrednotenje programov
turisti nih dejavnosti v Ob ini Šentjernej.
6. Predlog sklepa o dolo$itvi števila otrok v $asu delovnih dni med prazniki v vrtcu
ebelica
Poro$evalka: ga. Darja Will, ob$inska uprava
Vsa leta se dogaja, da v asu delovnih dni med prazniki veliko staršev svojih otrok ne vklju i
v vrtec in so skupine bistveno manjše. V primeru, da je med prazniki manjša skupina otrok v
vrtcu, je tudi potreba po strokovnem kadru manjša. V primeru, da je manj otrok v skupini in
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delata dve strokovni delavki, se s tem pove ujejo stroški dela in posledi no tudi ekonomska
cena. Predlaga se, da se v takšnem primeru otroci lahko združijo v eno skupino.
Razprave ni bilo.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 15 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 183/2008
I.
Za poslovanje vrtca oz. posameznega oddelka, v asu delovnih dni med prazniki, je potrebno
najmanj 7 (sedem) otrok v enem dnevu.
V primeru, da je v posameznem oddelku manj kot 7 (sedem) otrok, se skupina združi z drugo
skupino oz. z drugo skupino na drugi lokaciji.
II.
Ta sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej in velja
do preklica.
7. Predlog sklepa o dolo$itvi stroškov za$asnega izpisa otroka iz vrtca ebelica
Poro$evalka: ga. Darja Will, ob$inska uprava
Od leta 2002 dalje Ob ina Šentjernej na podlagi vloge Sveta staršev vrtca Cebelica priznava
staršem za as izpisa v poletnih mesecih dolo eno znižanje pla ila vrtca. Tudi v letošnjem letu
se predlaga 30% znižanje pla ila za as izpisa otroka v poletnih mesecih.
Razprava:
G. Pavli je predlagal 50% znižanje pla ila programa za as izpisa v poletnih mesecih.
G. Stanislav Bregar je predlagal, da ob ina v prihodnjem letu prou i možnosti za višji
odstotek kritja stroškov programa vrtca za as izpisa v poletnih mesecih.
G. Janko Bregar je podprl višji odstotek, ki ga naj krije Ob ina Šentjernej.
Glasovanje o predlogu ob inske uprave, da se staršem odobri 30% popust pri dolo itvi
stroškov za asnega izpisa otroka iz vrtca: ZA – 11 LANOV, PROTI – 2 LANA
OP.: Ga. Elizabeta Kušljan Gegi se je vrnila na sejo ob 21.45 uri, prisotnih 16 svetnikov.
G. Albert Pavli je obrazložil glas »proti« svetniške skupine OO SDS: svetniška skupina je
predlagala 50% popust Ob ine Šentjernej za otroke v vrtcu Cebelica, izpisane v poletnih
mesecih.
Sprejet je bil
Sklep št. 184/2008
I.
Ob inski svet Ob ine Šentjernej soglaša:
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Starši otrok, za katere je Ob ina Šentjernej po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene
programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi po itniške
odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj enega meseca in najve dveh mesecev
ter so jo dolžni vrtcu pisno sporo iti najkasneje sedem dni pred prvim dnem odsotnosti otroka
iz vrtca.
Starši pla ajo rezervacijo v višini 70% zneska, dolo enega z odlo bo o višini pla ila staršev.
Razliko 30% krije Ob ina Šentjernej.
II.
Ta sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej in velja
za leto 2008.
8. Obravnava soglasja k oceni delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne Šole Šentjernej
Poro$evalka: ga. Darja Will, ob$inska uprava
Na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s podro ja
šolstva, Svet šole dolo i višino dela pla e za delovno uspešnost ravnateljici OŠ Šentjernej.
Podlaga za oceno je obravnava in potrditev letnega poro ila zavoda za preteklo leto.
Ob inskemu svetu se predlaga, da poda soglasje k oceni delovne uspešnosti ravnateljice.
Razprave ni bilo.
Glasovanje o soglasju k oceni delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne šole Šentjernej: ZA –
16 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 185/2008
I.
Ob inski svet Ob ine Šentjernej soglaša s sklepom Sveta šole, da je ravnateljica dosegla
64,3% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela pla e za delovno uspešnost.
II.
Ta sklep za ne veljati takoj.
9. Obravnava vloge za izdajo pisma o nameri za izdajo prostora šolske zobne
ambulante v najem Borisu Uzelacu, dr. dent. med.
Poro$evalk: ga. Darja Will, ob$inska uprava
Državni zbor je pripravil Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013,
ki med drugim dolo a, da bo Ministrstvo za zdravje z razli nimi ukrepi, predvsem s
sprejemom ustreznih predpisov, poskušalo odpraviti sedanje pomanjkljivosti v podeljevanju
koncesij tako, da bo dolo ilo vlogo javnega zdravstvenega zavoda, katerega del prehaja v
koncesijo. Glede na navedeno bi bilo smotrno po akati razvoj dogodkov v zdravstvu in
po akati s podelitvijo koncesije.
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Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 14 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 189/2008
I.
Ob inski svet Ob ine Šentjernej ne soglaša s podpisom pisma o nameri za izdajo prostora
šolske zobne ambulante v najem Borisu Uzelacu, dr. dent. med.
II.
Ta sklep za ne veljati takoj.
10. Obravnava Letnega poro$ila JP EDŠ d.o.o. Šentjernej za leto 2007
Poro$evalec: g. Milan Jakše, v.d. direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
Letno poro ilo poslovanja je pripravljeno v skladu z ra unovodskimi in poro evalskimi
standardi Slovenskih ra unovodskih standardov, Zakona o gospodarskih družbah in drugimi
zakonskimi predpisi. V letu 2007 je podjetje izvajalo obvezno gospodarsko javno službo
iš enja javnih površin, vzdrževanje in urejanje lokalnih in krajevnih cest in neobvezne
gospodarske javne službe kot so sejemska dejavnost, plakatiranje ter druga manjša dela po
naro ilu. Sklenjene so bile pogodbe o izvajanju programov javnih del z naslednjimi ob inami:
Mirna Pe , Kostanjevica na Krki in Šmarješke Toplice.
Razprava:
G. Pavli je predlagal, da se v.d. direktorju JP EDŠ d.o.o. Šentjernej izpla uje mese na
nagrada 500,00 EUR neto, za as opravljanja funkcije.
G. Brulc, lan Nadzornega odbora JP EDŠ d.o.o., je predlagal mese no nagrado v.d.
direktorju v višini 400,00 EUR.
Sledilo je glasovanje o potrditvi letnega poro ila za leto 2007 JP EDŠ d.o.o. Šentjernej: ZA –
16 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 190/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej sprejme Letno poro ilo JP EDŠ – Ekološka družba d.o.o.
Šentjernej za leto 2007.
Glasovanje o predlogu g. Pavli a, da se v.d. direktorju JP EDŠ d.o.o. Šentjernej izpla a
nagrada v višini 500,00 EUR neto mese no, za as opravljanja funkcije: ZA – 12 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 195/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej sprejme odlo itev, da se v.d. direktorju JP EDŠ d.o.o.
Šentjernej, g. Milanu Jakšetu izpla uje mese na nagrada v višini 500,00 EUR neto, za as
opravljanja funkcije vršilca dolžnosti JP EDŠ d.o.o. Šentjernej.
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11. Obravnava vloge PGD Dolenja Stara vas za dotacijo finan$nih sredstev pri nabavi
novega prapora
PGD Dolenja Stara vas letos obeležuje šestdeseto obletnico svojega delovanja. V ta namen so
se v društvu odlo ili, da ob tej priložnosti razvijejo nov gasilski prapor. Zato so na ob insko
upravo poslali vlogo za finan no pomo . Ob inska uprava predlaga, da se jim nameni
1000,00 EUR za nabavo novega prapora.
Glasovanje o zgoraj omenjenem predlogu: ZA – 15 LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 191/2008
Ob inski svet Ob ine Šentjernej nameni PGD Dolenja Stara vas za nakup gasilskega prapora
1000,00 EUR, iz prora unske postavke 04017 – Pokroviteljstva drugim društvom in
organizacijam.
12. A,B Sprejem predloga sklepa o potrditvi DIIP-a za prijavo na javni razpis za izbiro
ob$inskih investicij na podro$ju kulture ter predloga sklepa o potrditvi novelacije
IP-a za prijavo operacije na javni razpis »Razvoj regij«
Kratko obrazložitev je podala ga. Anita Pavlovi , ob inska uprava.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi omenjenih predlaganih sklepov: ZA – 16
LANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 192/2008
I.
Ob inski svet Ob ine Šentjernej potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP):
Oprema za knjižnico v Ve$namenskem objektu Šentjernej
II.
Ta sklep za ne veljati takoj.
Sprejet je bil
Sklep št. 193/2008
I.
Ob inski svet Ob ine Šentjernej potrjuje novelacijo Investicijskega programa (IP) za
operacijo:
Rekonstrukcija LC 394111 v zbirno cesto
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II.
Ta sklep za ne veljati takoj.
Seja je bila kon ana ob 22.50 uri.
Številka: 062-17/2008-OS
Datum: 23.04.2008

Zapisnik sestavila:
Damjana Kova$i$

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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