OBČINA ŠENTJERNEJ
Trubarjeva c. 5
8310 ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 18.03.2009 ob
17.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjernej
Prisotni:
- člani občinskega sveta: Janko Bregar, Stanislav Bregar, Jože Brulc, Milena Drnovšek,
Stanko Gorenc, Jože Hrovat, Mojca Hrovat, Igor Kalin, Boris Kovačič, Aleš Medle, Stanislav
Sluga, Antonija Strojin, Jože Švalj, Pavel Turk, Matjaž Zagorc, Dejan Žagar.
Odsoten: Silvester Jurkovič
OP.: Aleš Medle je prišel na sejo ob 17.20 uri
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- ga. Milena Kramar Zupan, Zdravstveni dom Novo mesto
- ga. Danijela Kure Kastelic, TOPOS d.o.o.
- ga. Marjetka Furar Vidovič, predsednica NO Občine Šentjenej
- predstavnica medijev
Ugotovitev sklepčnosti
Na 24. redni seji je bilo prisotnih 16 svetnikov, seja je bila sklepčna.
Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 23. redne seje: ZA – 14 ČLANOV
Pregled in potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje občinskega sveta
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 6. korespondenčne seje: ZA – 14 ČLANOV
DNEVNI RED
1.
2.
3.

Vprašanja in predlogi
Potrditev mandata občinskega svetnika za preostanek mandatne dobe z liste kandidatov
OO SDS Šentjernej (poročevalec: g. župan Franc Hudoklin)
Izdaja soglasja k Letnemu poročilu o delu za leto 2008 z inventurnim poročilom, k Planu
dela za leto 2009 ter k sklepu o izplačilu delovne uspešnosti dirktorice ZD Novo mesto
(poročevalka: direktorica ZD Novo mesto, dr. Milena Kramar Zupan)
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Predlog stališč do pripomb s tretje javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN
(poročevalka: ga. Danijela Kure Kastelic TOPOS d.o.o.)
Obravnava predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za
območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej (poročevalka: ga. Danijela Kure
Kastelic, TOPOS d.o.o.)
Potrditev sklepa o nevarnih šolskih poteh Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Šentjernej (poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava)
Sprememba naziva krajevne knjižnice (poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava)
Obravnava pritožbe na sklep o zavrnitvi enkratne občinske socialne pomoči Cvetku
Tramtetu, Breška vas 3, Šentjernej (poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava)
Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št.
1002/7, k.o. Mršeča vas (poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava)
Obravnava osnutka Odloka o javnem redu in miru v občini Šentjernej (poročevalec: g.
župan Franc Hudoklin) – 1. obravnava
Obravnava predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju
občine Šentjernej (poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava – 2. obravnava;
gradivo posredovano na 22. redni seji
Seznanitev z odzivom Nadzornega odbora Občine Šentjernej na odgovor Komisije za
kmetijstvo glede javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v letu 2008 (poročevalka: ga. Marjetka Furar Vidovič,
predsednica nadzornega odbora)
Ureditev prometne signalizacije na Kotarjevi, Ilirski in Resslovi cesti v Šentjerneju
(poročevalka: ga. Mija Jambrek, občinska uprava)
A) Obravnava osnutka Pravilnika za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih
ter ostalih društev v Občini Šentjernej – 1. obravnava
B) Obravnava osnutka Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Šentjernej (poročevalka za točki A in B Darja Will, občinska uprava)
A) Obravnava pregleda poslovanja 2008 JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
B) Obravnava Poslovnega plana za leto 2009 JP EDŠ d.o.o. Šentjernej (poročevalec za
točki A in B g. Milan Jakše, v.d. direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej)
Obvestilo o poteku mandata v.d. direktorju JP EDŠ d.o.o. Šentjernej (poročevalec: g.
Milan Jakše, v.d. direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej)
Predstavitev in dogovor o Akciji za pomladansko urejanje in čiščenje okolja v letu 2009
(poročevalec: g. župan Franc Hudoklin)

G. župan je predlagal razširitev dnevnega reda z dodatno točko, in sicer »Obravnava odloka o
spremembi odloka o zazidalnem načrtu za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti
Šentjernej«, ki naj se obravnava po 4. točki današnjega predlaganega dnevnega reda.
Glasovanje o potrditvi dnevnega reda, vključno s predlagano dodatno točko dnevnega reda:
ZA – 14 ČLANOV
1. Vprašanja in predlogi
G. Stanko Gorenc je predlagal, da projekt izgradnje doma starejših občanov v Šentjerneju
prevzame Občina Šentjernej.
G. župan je pojasnil, da aktivnosti še vedno potekajo. Občina Šentjernej skuša poiskati
partnerja, ki bi bil pripravljen vložiti kapital v izgradnjo doma.
Sodelovanje z gradbenim odborom za izgradnjo doma starejših občanov še vedno poteka.
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G. Stanko Gorenc je še enkrat poudaril, da je dom za starejše občane v Šentjerneju
prepotreben, zato bi morala biti Občina Šentjernej nosilec projekta.
G. Turk je predlagal, da se na relaciji doma upokojencev v Šentjerneju pa do mostu uredijo
jaški, ki so pokriti z litoželeznimi pokrovi (moteč hrup za tam živeče občane).
G. župan je odgovoril, da se bo zadeva uredila.
G. Gorenc je izpostavil prošnjo vaščanov Razdrtega, da se uredijo meteorne vode skozi vas.
G. Janez Hrovat je odgovoril, da je bil lansko leto meteorni jarek očiščen, vendar je bila
kasneje napeljana zemlja, zato voda nima kam odtekati. Stanje se bo še enkrat preverilo in se
skušalo sanirati.
G. Janko Bregar je opozoril na velik kup zemlje v obrtni coni v Šentjerneju (predvidena
novogradnja), zaradi česar je križišče v bližini nepregledno.
G. župan je pojasnil, da bo inšpekcijska služba zadevo preverila in ukrepala.
G. Brulc je izpostavil prošnjo dveh vaščanov Gorenjega Mokrega Polja za postavitev
ekološkega otoka.
G. župan je pojasnil, da so si pristojni Občine Šentjernej zemljišče ogledali. Gre za del
občinskega javnega dobra. Občina Šentjernej bo po točnih geodetskih meritvah naredila »mini
projekt« za postavitev ekološkega otoka.
G. Medle je zahteval pisni odgovor, kakšna je situacija na današnji dan glede vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje (št. izdanih odločb oz. poravnav, št. podpisanih in vrnjenih
poravnav in št. izvedenih izplačil).
Ga. Drnovškova je vprašala, kakšne so možnosti za internetno napeljavo v Zameškem.
G. župan je pojasnil, da naj bi bil razpis objavljen v jeseni, na katerega se bo Občina
Šentjernej prijavila.
G. Stanislav Bregar je vprašal, kako je z obcestnimi promocijskimi tablami.
G. župan je pojasnil, da je prišlo do spremembe pravilnika o prometni signalizaciji. Občina
mora izdelati elaborat (za javni in privatni sektor).
2. Potrditev mandata občinskega svetnika za preostanek mandatne dobe z liste
kandidatov OO SDS Šentjernej
Poročevalec: g. župan Franc Hudoklin
Svetnikom je bila z gradivom posredovana odstopna izjava g. Alberta Pavliča ter sklep
Občinske volilne komisije, št. OVK-1/2009, prejet dne 19.1.2009.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi sklepa, da na podlagi odstopne izjave
svetniku Albertu Pavliču preneha mandat ter da postane član občinskega sveta za preostanek
mandatne dobe Dejan Žagar, kot naslednji kandidat na listi kandidatov OO SDS Šentjernej:
ZA – 15 ČLANOV
sprejet je bil
sklep št. 248/2009
1. da je na podlagi odstopne izjave z dne 23.12.2008 prenehala funkcija članu Občinskega
sveta Občine Šentjernej svetniku Albertu Pavliču, Staro sejmišče 5, 8310 Šentjernej z liste
SDS – Občinskega odbora Občine Šentjernej.
2. da postane član Občinskega sveta Občine Šentjernej za preostanek mandatne dobe Dejan
Žagar, rojen 10.08.1977, stanujoč Groblje pri Prekopi 49, 8310 Šentjernej.
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Kandidat je podal pisno izjavo, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta za preostanek
mandatne dobe.
3. Ta sklep začne veljati takoj. Objavi se v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

3. Izdaja soglasja k Letnemu poročilu za leto 2008 z inventurnim poročilom, k
Poslovnemu načrtu za leto 2009 ter k sklepu o izplačilu delovne uspešnosti direktorice
Zdravstvenega doma Novo mesto
Poročevalka: dr. Milena Kramar Zupan, direktorica ZD Novo mesto
Poslovanje zavoda je bilo racionalno in stroškovno učinkovito. Izvedena je bila pomembna
investicija Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, ki je
urejen v kletnih prostorih zdravstvenega doma. Izpeljana je bila tudi nova sistemizacija
delovnih mest in uvedba novega plačnega sistema za javni sektor.
V letu 2009 bodo glavni cilji zavoda naslednji: zagotavljanje zdravstvenega varstva na
strokovnem in organizacijskem nivoju, stalna skrb za doseganje najvišje možne ravni
zadovoljstva uporabnikov, pozitivno poslovanje zavoda, strokovno izpopolnjevanje
zaposlenih…
Razprava:
G. župan je vprašal, kako je z zagotovitvijo nadomeščanja dr. Reparjeve v Zdravstveni postaji
Šentjernej, ki bo v kratkem odšla na porodniški dopust.
Ga. direktorica ZD Novo mesto je zagotovila nadomeščanje dr. Reparjeve, z rednim delovnim
časom.
G. Kalin je uvodoma čestital ga. direktorici k rezultatom za lansko leto. Vprašal je, kako je z
zagotovitvijo parkirnih mest oziroma dostopa do zdravstvenega doma v Novem mestu.
Ga. direktorica je pojasnila, da bo sestanek na to tematiko v kratkem potekal na MO Novo
mesto. Predvidevala se je izgradnja parkirne hiše v bližini zdravstvenega doma, vendar
zadeva v enem letu še ni bila realizirana.
G. Stanislav Bregar je dal pobudo, da bi se starše otrok pred vpisom v prvi razred osnovne
šole obvestilo, da sistematski pregled pred vstopom otroka v osnovno šolo opravijo pri
pediatrinji v zdravstveni postaji Šentjernej (prepis otrok k pediatrinji v Šentjerneju).
Ga. Drnovškova je vprašala, zakaj je bilo zmanjšano število strokovnih izobraževanj
zaposlenih glede na število zaposlenih, kako bo z zagotovitvijo nujne medicinske pomoči ter s
čim bo stimulirana notranja klima zaposlenih v zavodu.
Ga. direktorica je pojasnila, da je za izobraževanje zaposlenih primerno poskrbljeno. Tudi
glede zagotovitve nujne medicinske pomoči je dobro poskrbljeno. Notranja klima v zavodu je
nadpovprečno dobra, izrazila pa je bojazen, da se bo klima poslabšala zaradi nesorazmerij v
novem plačnem sistemu.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 14 ČLANOV
sprejet je bil
sklep št. 252/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej izdaja soglasje k Letnemu poročilu 2008 z inventurnim
poročilom 2008 in k Poslovnemu načrtu 2009 Zdravstvenega doma Novo mesto.
II.
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Občinski svet Občine Šentjernej soglaša z izplačilom redne delovne uspešnosti za leto 2008
direktorici zavoda, dr. Mileni Kramar Zupan.
4. Predlog stališč do pripomb s tretje javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN
Poročevalka: ga. Danijela Kure Kastelc, TOPOS d.o.o.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka je potekala mesec dni. Javna razprava je bila izvedena
29.1.2009. V okviru le-te je bilo podanih 12 pripomb, ki so opredeljene po vsebinskih
sklopih. Po sklepu občinskega sveta je izdelovalec OPN pripravil dodatne strokovne podlage
za Draškovec in proučil možnosti za lokacijo preselitve romskega zaselka (na zahtevo lastnika
zemljišča). Predlagana lokacija se je izkazala za optimalno.
Zaključek OPN-ja se predvideva za konec julija v letošnjem letu.
Razprave ni bilo.
Glasovanje o potrditvi predloga stališč do pripomb in predlogov s tretje javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka OPN: ZA – 14 ČLANOV
OP.: V času glasovanju odsoten g. Stanislav Bregar.
Sprejet je bil
sklep št. 253/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog stališč do pripomb in predlogov s tretje
javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej
(OPN).
5. Obravnava predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN za območje
sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej
Poročevalec: g. Milan Jakše, občinska uprava
S spremembami in dopolnitvami odloka se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine, ki se
nanašajo na pogoje in fazno ureditev prostora za živinski sejem. Tako je dana možnost
ureditve živinskega sejma tudi na površini, ki je po ZN predvidena za veterinarsko postajo, ki
se umesti na severovzhodni del območja urejanja. Na živinskem sejmu se predvideva tudi
delno nadkritje prostora, namenjenega prodaji živali.
Razprave ni bilo.
Glasovanje o potrditvi predlaganih sprememb in dopolnitev odloka o ZN za območje
sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej: ZA – 16 ČLANOV
Sprejet je bil
sklep št. 250/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej.
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6. Potrditev sklepa o nevarnih šolskih poteh SPV Občine Šentjernej
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
OU organizira šolske poti v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Sklep za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Šentjernej je sprejel sklep o nevarnih šolskih poteh na
območju občine Šentjernej, zato se predlaga, da se sprejeti sklep potrdi.
Razprava:
G. Medle je predlagal, da se med nevarne šolske poti uvrsti tudi relacija Drama-RojeŠentjernej.
G. župan je razložil, da na predlagani relaciji vozi šolski avtobus, in ne linijski.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 16 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 254/2009
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša s sklepom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Šentjernej z dne 27.02.2009.
Občinska uprava Občine Šentjernej bo, glede na zgoraj navedeno, ustrezno organizirala šolske
prevoze.
Ta sklep začne veljati takoj.

7. Sprememba naziva krajevne knjižnice
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Občina Šentjernej je prejela ustno pobudo s strani Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, da se
Krajevna knjižnica Franceta Prešerna preimenuje zaradi lažjega razumevanja in
poenostavitve, ko se bo omenjena knjižnica preselila v Kulturni center Primoža Trubarja.
Predlaga se, da se knjižnica preimenuje v Krajevno knjižnico Šentjernej.
Razprava:
G. Brulc se je s predlogom strinjal.
G. Kalin je predlagal naziv Knjižnica Šentjernej (črta se »krajevna«)
Glasovanje o predlogu g. Kalina, da se naziv Krajevna knjižnica Franceta Prešerna
preimenuje v Knjižnica Šentjernej: ZA – 12 ČLANOV
OP.: V času glasovanja odsoten g. Boris Kovačič, g. Jože Švalj je zapustil sejo ob 19.05 uri.
Glasovanje o predlaganemu sklepu, z zgoraj sprejetim popravkom: ZA – 13 ČLANOV
Sprejet je bil
sklep št. 255/2009
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Občinski svet Občine Šentjernej soglaša, da se naziv Krajevna knjižnica Franceta Prešerna
preimenuje v : »Knjižnica Šentjernej«.
Občinska uprava Občine Šentjernej bo sklep posredovala Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto,
zaradi ureditve registracije novega imena.
Sledil je 15-minutni odmor.
8. Obravnava pritožbe na sklep o zavrnitvi občinske socialne pomoči Cvetku Tramtetu,
Breška vas 3, Šentjernej
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Center za socialno delo Novo mesto je poslal na Občino Šentjernej vlogo za enkratno
občinsko socialno pomoč za vlagatelja Cvetka Tramteta, Breška vas 3, Šentjernej. Vlagatelj
ne izpolnjuje pogojev za dodelitev enkratne občinske socialne pomoči, zato je bila vloga
zavrnjena. Vlagatelj je podal pritožbo ustno na zapisnik, vendar pa v pritožbi ne navaja novih
dejstev in okoliščin, ki bi upravičile dodelitev denarne pomoči. Predlog občinske uprave je, da
se pritožbi ne ugodi, ker ni zakonske podlage za izplačilo enkratne denarne pomoči.
Razprava:
G. Janko Bregar je predlagal, da se mu pomoč kljub zgoraj navedenemu odobri.
G. Stanislav Bregar je dal pobudo, da občinska uprava prouči možnost za izplačilo, čeprav ni
zakonske podlage.
Ga. Darja Will je pojasnila, da je potrebno upoštevati Pravilnik o dodeljevanju socialnih
pomoči v Občini Šentjernej.
Ga. Strojinova je dala pobudo, da se mu pomaga drugače (npr. zagotovitev redne prehrane).
G. Zagorc je povedal, da ni za popuščanje. Upoštevati je potrebno zakonsko podlago.
Glasovanje o predlogu občinske uprave, da se pritožbi g. Cvetka Tramteta ne ugodi: ZA – 15
ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 256/2009
Občinski svet Občine Šentjernej odloči, da se pritožbi g. Cvetka Tramteta, Breška vas 33,
8310 Šentjernej, glede enkratne občinske socialne pomoči, ne ugodi.
9. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Poročevalec: g. Janez Hrovat
Občinska uprava je dne 26.11.2008 s strani Marjana Jereleta, Hrvaški Brod 12, Šentjernej,
prejela vlogo za odkup zemljišča, pašnika v izmeri 50 m2. Zaradi interesa g. Jereleta se
predlaga, da se ukine status javnega dobra in vzpostavi lastninska pravica na Občino
Šentjernej.
Razprave ni bilo.
Glasovanje o predlogu sklepa o ukinitvi javnega dobra: ZA – 15 ČLANOV
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Sprejet je bil
Sklep št. 249/2009
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1002/7, pašnik v izmeri
50 m2, vpisani v vložni št. 719, k.o. Mršeča vas.
2. člen
Nepremičnina parc. št. 1002/7, k.o. Mršeča vas preneha imeti značaj javnega dobra in postane
lastnina Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
10. Obravnava osnutka Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Šentjernej – 1.
obravnava
Poročevalec: g. župan Franc Hudoklin
Upoštevana so določila Zakona o prekrških, Zakona o lokalni samoupravi in Odloka o
ustanovitvi skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki. V osnutku je opredeljeno varstvo
javnega reda in miru. Varstvo občanov in premoženja, varstvo zdravja in čistoče, varstvo
zunanjega videza naselij, ureditev plakatiranja in postavljanje transparentov ter kazenske
določbe.
Glasovanje o prekvalifikaciji osnutka v predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru: ZA –
15 ČLANOV
11. Obravnava predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na
območju občine Šentjernej – 2. obravnava
Poročevalka: ga. Darja Will
Dne 13.3.2009 je bil vložen pisni amandma k predlogu odloka, ki ga je vložila skupina petih
občinskih svetnikov, podpisnikov dokumenta.
G. Aleš Medle je pisni amandma obrazložil.
Glasovanje o potrditvi predlaganega pisnega amandmaja na predlog Odloka o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Šentjernej: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 251/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme amandma k predlogu Odloka o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Šentjernej, št. 032-01-266/2009.
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Glasovanje o potrditvi Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju
občine Šentjernej, upoštevajoč sprejeti pisni amandma: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 251/2009
Občinski svet Občine Šentjernej v drugi obravnavi sprejme Odlok o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami na območju občine Šentjernej.
12. Seznanitev z odzivnim poročilom Nadzornega odbora Občine Šentjernej na odgovor
Komisije za Kmetijstvo glede javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2008
Poročevalka: ga. Marjetka Furar Vidovič, predsednica nadzornega odbora
Na 12. seji nadzornega odbora je bila pregledana dokumentacija Javnega razpisa. Ugotovljene
so bile nekatere nepravilnosti. Nadzorni odbor je podal mnenje, da se Javni razpis za
dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2008
razveljavi. Občinska Komisija za kmetijstvo je Nadzornemu odboru Občine Šentjernej
posredovala Odgovor na pripombe in ugotovitve nadzornega odbora v zvezi z obravnavanjem
vlog, prispelih na Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej v letu 2008. Javni razpis je v skladu z mnenjem
ministrstva za kmetijstvo in ministrstva za finance, samo izvajanje pa ni v skladu z besedilom
Javnega razpisa.
G. Matjaž Zagorc, predsednik komisije za kmetijstvo: Predlagani sklep nadzornega odbora, da
se Javni razpis razveljavi, se zavrača. Ugotovitve, ki jih je sprejel NO, so neutemeljene in
nezakonite. Vse javne razpise ščiti Zakon o splošnem upravnem postopku. Razpis je bil
pripravljen v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku in v skladu z Zakonom o
kmetijstvu. Na Javni razpis ni bilo pritožb s strani vlagateljev. Da v bodoče ne bi prihajalo do
dilem, se občinskemu svetu predlaga, da se Komisijo za kmetijstvo Občine Šentjernej zadolži,
da v bodoče dopolni razpis z obvezno poštno vlogo, torej vloge naj se v bodoče sprejemajo v
zaprti ovojnici.
Razprava:
G. Stanislav Bregar je vprašal, ali je občinska uprava seznanjena s postopki poteka Javnega
razpisa.
G. Janez Hrovat: Občinska uprava je seznanjena s postopki, saj izvaja administrativne naloge
Javnega razpisa, medtem ko Komisija za kmetijstvo izvaja strokovni del nalog. Dne
25.7.2007 je bil sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Šentjernej za programsko leto 2007-2013. Tudi Javni razpis je bil pripravljen
skladno s pravilnikom. Res je, da so določene zadeve v javnem razpisu premalo definirane
(sprejemanje vlog, dopolnjevanje vlog…). Priporočila nadzornega odbora so bila sprejeta in
se bodo skušala v bodoče upoštevati (zaprta ovojnica z oznako »ne odpiraj«).
G. Brulc je pripomnil, da občinski svetniki niso prejeli odgovora Komisije za kmetijstvo na
poročilo Nadzornega odbora. Ker se je upošteval vrstni red prispelih vlog, je lahko marsikdo,
ki je izpolnjeval pogoje, pa je vlogo poslal pozneje, bil zavrnjen zaradi že porabljenih
sredstev.
G. Kalin je pripomnil, da je nadzorni odbor nadziral in opozarjal, kar je njegovo delo. Pri
naslednjem javnem razpisu naj se napake odpravijo in upoštevajo priporočila.
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G. Medle je predlagal, da se v bodoče poročila nadzornega odbora posredujejo tudi
svetnikom, da ne bi prihajalo do nepotrebnih nesporazumov.
G. župan je predlagal sprejem sklepa, da se občinski svet seznani z odzivnim poročilom
Nadzornega odbora Občine Šentjernej, določene pomanjkljivosti se odpravijo pri Javnem
razpisu za leto 2009: ZA – 10 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 262/2009
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z odzivnim poročilom Nadzornega odbora Občine
Šentjernej na odgovor Komisije za kmetijstvo glede Javnega razpisa za dodelitev finančnih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2008.
Občinski svet predlaga, da se ugotovljene pomanjkljivosti upoštevajo in se odpravijo pri
pripravi Javnega razpisa za leto 2009.
13. Ureditev prometne signalizacije na Kotarjevi, Ilirski in Resslovi cesti v Šentjerneju
Poročevalka: ga. Marija Jambrek, občinska uprava
Občina Šentjernej je na pobudo svetniške skupine OO LDS Šentjernej in Civilne iniciative
»za Kotarjevo cesto« pristopila k izdelavi celovitega elaborata oziroma načrta za omejitev
hitrosti prometa s cono 30 km/h na zgoraj omenjenih lokalnih cestah. Občinskemu svetu se
predlaga, da potrdi prometno signalizacijo v grafičnih prilogah za Kotarjevo, Ilirsko in
Resslovo cesto v Šentjerneju.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi prometne signalizacije: ZA - 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 257/2009
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi načrt prometne signalizacije, prikazane v grafični
prilogi za Kotarjevo, Resslovo in Ilirsko cesto v Šentjerneju, izdelovalca Signal d.o.o.,
Lamutova ulica 13, 8000 Novo mesto.
14. A) Obravnava osnutka Pravilnika za vrednotenje programov invalidskih in
humanitarnih ter ostalih društev v Občini Šentjernej – 1. obravnava
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Občinskim svetnikom je bil podrobno predstavljen osnutek pravilnika, kot tudi Pogoji in
merila za vrednotenja in izbor letnih programov invalidskih in humanitarnih društev ter
ostalih društev v občini Šentjernej.
Glasovanje o prekvalifikaciji osnutka Pravilnika za vrednotenje programov invalidskih in
humanitarnih ter ostalih društev v Občini Šentjernej, v predlog: ZA – 15 ČLANOV
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14. B) Obravnava osnutka Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Šentjernej – 1. obravnava
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Občinskim svetnikom je bil podrobno predstavljen osnutek pravilnika, kot tudi Pogoji in
merila za vrednotenja in izbor letnih programov športa v Občini Šentjernej.
Glasovanje o prekvalifikaciji osnutka Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Šentjernej, v predlog: ZA – 15 ČLANOV
14. A) Obravnava pregleda poslovanja 2008 JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
Poročevalec: g. Milan Jakše, v.d. direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
Pregled poslovanja za lansko leto vključuje prihodke od prodaje storitev, prihodke za javna
dela, prihodke od zavoda za zaposlovanje ter odhodke oziroma stroške porabljenega
materiala, stroške storitev, dela amortizacije ter finančne odhodke ter poslovni in davčni
rezultat.
Razprava:
G. Jože Brulc, član Nadzornega sveta JP EDŠ d.o.o. Šentjernej: Nadzorni svet je bil s
poslovanjem JP EDŠ d.o.o. Šentjernej seznanjen in ni imel pripomb.
Glasovanje o potrditvi poslovanja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej za leto 2008: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 258/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Pregled poslovanja za leto 2008 JP EDŠ d.o.o.
Šentjernej.
14. B) Obravnava Poslovnega plana za leto 2009 JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
Poročevalec: g. Milan Jakše, v.d. direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
Letni plan je pripravljen na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v letu 2008 in plana za
vzdrževanje občinskih cest ter najema Kulturnega centra Primoža Trubarja. Trenutno se v
podjetju izvajajo naslednje dejavnosti: sejemska dejavnost, plakatiranje, čiščenje javnih
površin, urejanje zelenic, vzdrževanje lokalnih in javnih cest, izvajanje zimske službe in
upravljanje ZRC in ekoloških otokov v občini Šentjernej. Stalna naloga vodstva bo
povečevanje tržnega dela prihodkov podjetja in iskanje novih tržnih niš. Predvideva se tudi
postopno prevzemanje nalog, katere trenutno izvaja Komunala Novo mesto d.o.o.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi Poslovnega plana za leto 2009 JP EDŠ
d.o.o. Šentjernej: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 259/2009
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Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letni plan poslovanja za leto 2009 JP EDŠ d.o.o.
Šentjernej.
16. Obvestilo o poteku mandata v.d. direktorju JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
Dne 1.5.2009 g. Milanu Jakšetu poteče funkcija vršilca dolžnosti direktorja JP EDŠ d.o.o.
Šentjernej. S Statutom JP EDŠ d.o.o. Šentjernej je določeno, da direktorja imenuje in
razrešuje ustanovitelj, zato je potrebno pripraviti razpis za direktorja.
Razprave ni bilo.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa, da občinska uprava prične s postopkom za
imenovanje direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 260/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z obvestilom o poteku mandata v.d. direktorju JP
EDŠ d.o.o. Šentjernej.
II.
Občinski svet zadolži občinsko upravo, da prične s postopkom za imenovanje direktorja JP
EDŠ d.o.o. Šentjernej.
17.Predstavitev in dogovor o Akciji za pomladansko urejanje in čiščenje okolja v letu
2009
Poročevalec: g. župan Franc Hudoklin
V čiščenje in urejanje okolja bodo vključene lovske družine, športna društva, osnovna šola,
planinsko društvo, taborniki, gasilska društva v okviru gasilske zveze, ter domača podjetja. V
projekt bodo vključeni tudi javni delavci JP EDŠ d.o.o. Šentjernej. Finančna sredstva za
izvedbo omenjene akcije bo Občina Šentjernej zagotovila iz proračuna občine.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 261/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme pobudo občinske uprave, da se občina vključi v letu
2009 v vseslovenski projekt "Pomladansko urejanje okolja" pod geslom "Moja občina – lepa,
urejena in čista".
II.
Občinski svet pooblašča župana in občinsko upravo, da prevzame koordinacijo za izvedbo
omenjene akcije.
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III.
Udeležencem – izvajalcem se na osnovi medsebojne podpisane pogodbe poravnajo finančne
obveznosti iz PODROČJA 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE,
proračunske postavke 15003 "Sanacija črnih odlagališč", konto 402204 in 402099.
IV.
Pomladansko čiščenje v občini Šentjernej v sodelovanju z vsemi društvi, ustanovami in
občani se izvede v soboto, 28. marca 2009.
Seja je bila končana ob 21.50 uri.
Številka: 062-24 /2009-OS
Datum: 18.3.2009
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