OBČINA ŠENTJERNEJ
Trubarjeva c. 5
8310 ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 10.12.008 ob 17.00
uri, v sejni sobi Občine Šentjernej
Prisotni:
- člani občinskega sveta: Janko Bregar, Stanislav Bregar, Jože Brulc, Milena Drnovšek, Stane
Gorenc, Jože Hrovat, Mojca Hrovat, Igor Kalin, Boris Kovačič, Elizabeta Gegič Kušljan, Aleš
Medle, Albert Pavlič, Stanislav Sluga, Antonija Strojin, Jože Švalj, Turk Pavel, Matjaž
Zagorc.
Odsoten: Silvester Jurkovič
OP.: Janko Bregar je prišel na sejo ob 17.15 uri, Jože Švalj pa od 17.20 uri.
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- g. Jaki, Komunala Novo mesto d.o.o.
- g. Bojan Šinkovec, predsednik OO N.SI Šentjernej
- predstavnica medijev
Ugotovitev sklepčnosti
Na 22. redni seji je bilo prisotnih 17 svetnikov, seja je bila sklepčna.
Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 21. redne seje: ZA – 13 ČLANOV
Zapisnik 21. redni seje je bil sprejet.
Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta
G. Pavlič je obrazložil svoj glas PROTI: Zapisnik po njegovem mnenju ne vsebuje predlogov
in zaključkov, ki jih je podal.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 2. izredne seje: ZA – 12 ČLANOV, PROTI – 3 ČLANI
Zapisnik 2. izredne seje je bil sprejet.
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DNEVNI RED
1. Vprašanja in predlogi
2. Obravnava predloga sklepa o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
končnim upravičencem na območju občine Šentjernej (poročevalec: g. Milan JAKŠE,
v.d. direktor občinske uprave)
3. Obravnava predloga Gospodarskega načrta za leto 2009 Komunale Novo mesto d.o.o.
(poročevalci: predstavnik Komunale Novo mesto d.o.o.)
4. Obravnava odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu proizvodnoservisne cone Sejmišče Šentjernej (poročevalec: g. Milan Jakše, v.d. direktorja OU)
5. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2009 (poročevalka:
ga. Anita PAVLOVIČ, finančna služba občine) – 1. obravnava
6. Obravnava osnutka Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju
Občine Šentjernej (poročevalka: ga. Darja WILL, oddelek za družbene dejavnosti) – 1.
obravnava
G. Pavlič je predlagal razširitev dnevnega reda z Zahtevo Civilne iniciative za potrebe
ureditve prometne in ostale infrastrukture na lokaciji Kotarjeva cesta – Ilirska cesta – Stara
vas – Šentjernej v celotni dolžini Kotarjeve ceste. Predlagal je, da svetniki pridobijo
fotokopijo omenjenega dokumenta.
V nadaljevanju je še predlagal, da se na današnji dnevni red uvrsti poročilo predsedujočega,
na osnovi 103. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Šentjernej.
G. Jakše, občinska uprava, je pojasnil, da je bila na občino poslana pobuda oz. zahteva
omenjene civilne iniciative. V nadaljevanju je prebral zapisnik, št. 344-04-208/2008, z dne
31.01.2008 in pojasnil situacijo.
G. Pavlič je replilciral, da občinska uprava na podlagi prej omenjenega zapisnika ni naredila
ničesar.
G. Kalin je vložil v imenu svetniške skupine OO LDS Šentjernej Pobudo za ureditev
prometnih razmer na cestah: Kotarjeva, Resslova in Ilirska.
Glasovanje o predlogu g. Pavliča, da se na dnevni red uvrsti pisna zahteva Civilne iniciative
za potrebe ureditve prometne in ostale infrastrukture na lokaciji Kotarjeva cesta – Ilirska cesta
– Stara vas – Šentjernej v celotni dolžini Kotarjeve ceste: ZA – 4 ČLANI, PROTI – 11
ČLANOV
Predlog g. Pavliča ni bil sprejet.
Glasovanje o potrditvi današnjega dnevnega reda: ZA – 14 ČLANOV, PROTI – 3 ČLANI
Dnevni red je bil sprejet.
1. Vprašanja in predlogi
G.Kalin je prebral pisno pobudo, ki jo je vložila svetniška skupina OO LDS Šentjernej. Zaradi
pritožb občanov živečih na Kotarjevi, Resslovi in Ilirski cesti predlagajo: umiritev prometa;
uvede naj se cona 30 km/h, začrtanje prehoda za pešce na izvozu iz trgovskega centra in
priključkom na Kotarjevo cesto, sklic sestanka s policijo glede dogovora za umiritev prometa,
ureditev vsaj dveh odmikališč, razmišljanje o uvedbi enosmernega prometa na Resslovi in
Ilirski cesti, priprava ustrezne dokumentacije o celoviti rešitvi za Kotarjevo cesto.
Na omenjene pobude so zahtevali pisni odgovor do naslednje redne seje občinskega sveta.
G. Pavlič je poudaril, da gre za zahteve občanov, in ne njihove želje. Zahteve civilne
iniciative naj se danes podprejo, saj gre za nujno in prioritetno zadevo; gre za varnost otrok in
ostalih udeležencev v prometu.
2

G. župan je poudaril, da bi bil za zahtevana odmikališča potreben poseg na zasebna zemljišča.
Prometna signalizacija »cona 30 km/h« se bo realizirala še v letošnjem letu, policija pa bo
poostrila nadzor.
G. Gorenc je vprašal, ali se vodijo aktivnosti glede izgradnje doma starejših občanov v
Šentjerneju. Zahteval je pisni odgovor do naslednje redne seje.
G. Pavlič je izrazil naslednje pobude, na katere je zahteval pisne odgovore: Občinskim
svetnikom se naj posreduje informacija o razdelitvi sredstev, ki so namenjena kmetijstvu,
pripravi naj se finančna konstrukcija prireditve Jernejevo 2008 ter podatki o izobrazbi
posameznih nosilcev dejavnosti, ki se odvija v Osnovni šoli Šentjernej in v vrtcu Čebelica.
G. župan je pojasnil, da mora glede prve pobude najprej podati svoje mnenje komisija za
kmetijstvo, glede druge pobude je pojasnil, da bo možno dobiti odgovor, ko bo narejen
zaključni račun, glede zadnje pobude pa je potrebno upoštevati Zakon o varstvu osebnih
podatkov.
Ga. Milena Drnovšek je vprašala, kaj je s cesto ki vodi mimo Mercatorja proti Zameškemu.
G. Hrovat, občinska uprava je odgovoril, da je cesta pripravljena za asfaltiranje.
Ga. Antonija Strojin je vprašala, kako poteka projekt javne razsvetljave in hodnika za pešce
na odseku Drama – Roje.
G. Hrovat je pojasnil da je za Dramo že narejen PZI, za Roje pa je izdelan idejni projekt.
G. Pavlič je dal pobudo, da se podprejo zahteve Civilne iniciative glede projekta Kotarjeve in
Ilirske ceste.
G. Medle je dal pobudo, da se sejnine svetnikom zmanjšajo za 50% v korist socialnim
transferom v prihodnjem letu.
Glasovanje o predlogu g. Pavliča, da se podprejo zahteve Civilne iniciative glede projekta
Kotarjeve in Ilirske ceste: ZA – 3 ČLANI, PROTI – 10 ČLANOV
Predlog g. Pavliča ni bil sprejet.
G. Zagorc je obrazložil svoj glas PROTI glede predloga g. Medleta o znižanju sejnin: S
sejnino upravlja sam, zato o kakršnih koli spremembah obvesti računovodstvo občine.
G. Pavlič je repliciral g. Zagorcu: sejnine določa občinski svet. Ker gre za recesijo, bi bilo
prav, da se sejnine znižajo za 50%.
Glasovanje o predlogu g. Medleta, da se sejnine svetnikom znižajo za 50%, v korist socialnim
transferom v prihodnjem letu: ZA – 6 ČLANOV, PROTI – 7 ČLANOV
Predlog g. Medleta ni bil sprejet.
2. Obravnava predloga sklepa o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
končnim upravičencem na območju občine Šentjernej
Poročevalec: g. Milan Jakše, v.d. direktorja občinske uprave
Priključnina in prispevek SIS-u se izračuna za vsakega upravičenca posebej na podlagi
veljavne zakonodaje. Upravičencem bo vračilo sredstev vrnjeno v celoti v deležih,
sorazmernih vlaganjem oseb. Plačajo se jim tudi zakonite zamudne obresti. Vsi upravičenci
bodo prejeli poravnave, kjer bo naveden izračun za posameznega končnega upravičenca.
Razprava:
G. Pavlič je vprašal, zakaj občinska uprava ne posreduje svetnikom pravnega mnenja glede
predlaganega sklepa. Projekt vračila VJTKO je bil od vsega začetka zgrešen; gre za opustitev
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uradnih dolžnosti, možnosti, ki jih določa zakon, niso bile izkoriščene (ovrednotenje
vloženega dela posameznika).
Svetniška skupina OO SDS Šentjernej predlaga postopek revizije poravnave z Državnim
pravobranilstvom Novo mesto z namenom poštenega ovrednotenja in plačila vloženega
individualnega fizičnega dela upravičencem, razveljavijo naj se vsi splošni akti oziroma druge
odločitve iz pristojnosti občinskega sveta na področju izvajanja Zakona o vračanju vlaganj v
JTKO, s stani občinskega sveta naj se ustanovi strokovna komisija za vračanje vlaganj v
JTKO, razširi naj se seznam končnih upravičencev, ki se na poziv niso pravočasno javili, so
pa kot investitorji in izvajalci del dokazano sodelovali v času izgradnje v JTKO, vsem
upravičencem se izplačajo zakonite zamudne obresti od zneska in od datuma, do katerega so
upravičeni po zakonu.
G. Bregar je repliciral g. Pavliču, saj je po njegovem mnenju sklep občinske uprave zakonit in
korekten, zato se mu zdi nesmiselno še naprej zavlačevati s postopkom vračila vlaganj v
JTKO.
G. Kalin je vprašal, ali bo v vračilo všteto tudi delo posameznika, v kolikor skupina
sovaščanov poda izjavo o skupnem delu oziroma ali se bo izračunal pavšal.
G. Jakše je pojasnil, da je bilo za nekatere vasi priznano všteto delo za vse posameznike, v
kolikor so nekateri posedovali dokazila o vloženem delu.
Ga. Milena Drnovšek je vprašala, kdaj se bo začel postopek vračil, v kolikor se danes podpre
predlog sklepa občinske uprave.
G. župan je odgovoril, da se s postopkom prične takoj.
G. Stanislav Bregar je pojasnil svoj glas ZA predlog sklepa, ker želi, da se postopek čim prej
in pravično izpelje.
Glasovanje o predlogu sklepa občinske uprave: ZA – 13 ČLANOV, PROTI – 3 ČLANI
Sprejet je bil
Sklep št. 239/2008
1. Končnim upravičencem za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje se izplača
znesek v skladu z 2. odstavkom 4. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/2007-ZVVJTO-UPB4), ki določa, da se
višina vračila določi tako, da se od osnove za vračilo vlaganj, povečane za vrednost vloženega
dela in materiala, odšteje priključnina in prispevek SIS-u, namenska sredstva iz državnega
proračuna ter stroški hišne inštalacije in terminalske opreme, v kolikor so namenska sredstva
iz državnega proračuna, stroški hišne inštalacije in terminalske opreme tudi vključene v
znesku zahtevka. Priključnina in prispevek SIS-u se odštejeta tudi, če nista bila plačana ali če
je bil upravičenec oproščen plačila.
2. Priključnina in prispevek SIS-u se izračuna za vsakega upravičenca posebej na podlagi
Tabele o prispevku za Samoupravno interesno skupnost za poštni, telegrafski in telefonski
promet in podatkih o priključnini v letih od 1974 do 1998 po poslovnih enotah Telekoma d.d.
(Uradni list RS, št. 61/2004).
3. V skladu s 3. odstavkom 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje (Uradni list RS, št. 54/2007-ZVVJTO-UPB4), bo dejanskim končnim upravičencem
prejeto vračilo sredstev vrnjeno v celoti v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb.
4. Končnim upravičencem se poleg zneska, do katerega so upravičeni, plačajo tudi zakonite
zamudne obresti.
5. Z dnem uveljavitve tega sklepa se razveljavita sklepa št. 032-166/2008 z dne 19.03.2008 in
032-225/2008 z dne 02.09.2008.
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6. Z dnem uveljavitve tega sklepa se razveljavijo vse odločbe in poravnave, ki so bile
sklenjene med občino Šentjernej in dejanskimi končnimi upravičenci za vračilo vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje.
7. Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji občinskega sveta.
G. Albert Pavlič, član svetniške skupine občinskega odbora SDS je sejo zapustil ob 18.45 uri
s pojasnilom da nepreklicno odstopa z mesta občinskega svetnika Občine Šentjernej zaradi,
po njegovem mnenju, ignorantskega odnosa župana, občinske uprave in večine občinskih
svetnikov.
V nadaljevanju prisotnih 16 občinskih svetnikov.
3. Obravnava predloga Gospodarskega načrta za leto 2009 Komunale Novo mesto
d.o.o.
Poročevalec: g. Jaki, Komunala Novo mesto d.o.o.
Gospodarski načrt vsebuje poslovni plan za naslednje leto ter plan investicij, obnov in
rekonstrukcij za občino Šentjernej. Glede na Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zardi odvajanja odpadnih voda in operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode, je potrebno takoj pristopiti k izdelavi idejnega projekta cele občine
na področju odvajanja odpadnih voda, ki bo služila kot osnova nadaljnjega razvoja
kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. V letu 2009 se bo nadaljevalo z zamenjavo
vodomerov (daljinsko odčitavanje). Števnina bo ustrezala za menjavo vodomerov v 5-letnem
obdobju. Občina Šentjernej je ena tistih občin, ki ima najmanj vodnih izgub. Komunala mora
pripraviti register greznic s tehničnim popisom. S sprejetjem tarifnega pravilnika se bo
zagotovila rokovnost praznjenja greznic.
Razprava:
G. Stanislav Bregar je vprašal, kakšen je strošek zamenjave vodomerov.
G. Jaki, Komunala Novo mesto: Letno se jih zamenja cca. 450, odvisno od leta obratovanja.
Povprečna cena je 140 EUR po vodomeru. Gre še za neposredne stroške, kar znaša skupaj 160
EUR po vodomeru.
G. Bregar je še vprašal, na podlagi česa in do kdaj bo morala Komunala zagotoviti register
greznic in praznjenje le-teh.
G. Jaki: Gre za evropsko direktivo; do leta 2015 je potrebno register greznic zagotoviti,
oziroma do leta 2017 za manjše zaselke.
G. Turk je vprašal, ali vodovod Markovo zajetje (napaja Javorovico, Ban) še deluje ter ali je
narejena analiza vode.
G. Jaki je pojasnil, da bo Komunala posredovala glede omenjenega zajetja pisni odgovor.
Ga. Milena Drnovšek je vprašala, kakšna je kakovost pitne vode.
G. Jaki: Glede na analize bistvenih sprememb v kakovosti pitne vode ni.
G. župan je predlagal, da se poročilo o kakovosti pitne vode objavi v občinskem glasilu.
Glasovanje o potrditvi predlaganega gospodarskega načrta: ZA – 16 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 241/2008
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Gospodarski načrt za leto 2009 Komunale Novo
mesto d.o.o.
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4. Obravnava predloga odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ZN proizvodnoservisne cone Sejmišče Šentjernej
Poročevalec: g. Milan Jakše, v.d. direktorja OU
Zaradi konkretnega programa na severnem delu območja urejanja (investitor Radko Luzar) se
je v letošnjem letu ponovno pokazala potreba po spremembi urbanistično-arhitekturnih
pogojev.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi spremembe in dopolnitve Odloka o ZN
proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej: ZA – 16 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 240/2008
Občinski svet Občine Šentjernej obravnava predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ZN proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej in ga sprejme v predloženi vsebini:
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidalnem načrtu proizvodno-servisne cone
Sejmišče Šentjernej (Uradni list RS, št. 62/96 ter Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/01 in
5/03) v poglavju VIII. TOLERANCE tako, da se:
- drugi stavek prvega odstavka 18. člena dopolni tako, da v celoti glasi:
»Na lokacijah severnega dela območja, ki so namenjene proizvodnim dejavnostim (3. člen
odloka), so dovoljena tudi večja odstopanja, in sicer do 30% po dolžini in do 45% po širini
objekta, pri čemer je tloris lahko tudi členjen (»L« ali »T« oblike), smer slemena strehe pa
usklajena s tlorisno zasnovo objekta (vzporedno ali pravokotno na cesto).«
- na koncu drugega odstavka 18. člena doda nov tretji odstavek z naslednjim besedilom:
» Na lokacijah severnega dela območja so dovoljena odstopanja pri oblikovanju streh in
fasad, določena v 5. členu odloka. Strehe so lahko tudi ravne, pri fasadah pa so poleg uporabe
ometa, betona, dopustne tudi druge vrste fasadnih oblog v kombinaciji s steklom. Prav tako je
možna kombinacija več barv. Prepovedana je uporaba svetlečih in reflektirajočih fasadnih
materialov. Fasade, orientirane na interno in na severno zbirno cesto se oblikujejo tako, da s
svojim izgledom dajejo občutek »mestne ulice«. Še posebej naj se poudari glavni vhod v
stavbo.«
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
5. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2009
Poročevalka: ga. Anita Pavlovič, občinska uprava
Oblika in vsebina proračuna je naslednja: Splošni del proračuna, posebni del proračuna ter
načrt razvojnih programov, kjer so predvideni razvojni projekti, investicije in državne pomoči
v obdobju 2009-2012 do zaključka projekta z viri financiranja. Povezan je s posebnim delom
proračuna in načrtom nabav ter gradenj.
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Glasovanje o prekvalifikaciji osnutka v predlog Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto
2009: ZA – 16 ČLANOV
6. Obravnava osnutka Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na
območju Občine Šentjernej
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
V osnutku odloka so opredeljene temeljne naloge zaščite in reševanja, opredeljeni so zaščitni
ukrepi, naloge poveljnika, občinske uprave, financiranje, ki se bo natančneje opredelilo s
pogodbami, obveščanje in alarmiranje… S tem odlokom naj bi prenehal veljati odlok iz leta
1996. V skladu s predstavljenim odlokom bo obnovljen načrt varstva pred požarom in ocena
ogroženosti.
Glasovanje o prekvalifikaciji osnutka v predlog Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami na območju Občine Šentjernej: ZA – 15 ČLANOV ( v času glasovanja odsoten g.
Jože Švalj)
Seja je bila končana ob 20.00 uri.
Številka: 062-22 /2008-OS
Datum: 10.12.2008

Zapisnik sestavila:
Damjana Kovačič

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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