OBČINA ŠENTJERNEJ
Trubarjeva c. 5
8310 ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v torek, 12.05.2009 ob 18.00
uri, v sejni sobi Občine Šentjernej
Prisotni:
- člani občinskega sveta: Stanislav Bregar, Jože Brulc, Milena Drnovšek, Stanko Gorenc, Jože
Hrovat, Mojca Hrovat, Igor Kalin, Boris Kovačič, Sandi Masnik, Aleš Medle, Stanislav
Sluga, Antonija Strojin, Jože Švalj, Pavel Turk, Matjaž Zagorc, Dejan Žagar.
Odsotna: Janko Bregar, Silvester Jurkovič
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- g. Jaki, Komunala Novo mesto d.o.o.
- predstavnica medijev
Ugotovitev sklepčnosti
Na 25. redni seji je bilo prisotnih 16 svetnikov, seja je bila sklepčna.
Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta
Stran 1: pri 1. točki dnevnega reda: Stanko Gorenc je predlagal…
Pri točki 12 dnevnega reda se navede razprava g. Jožeta Brulca.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 24. redne seje: ZA – 15 ČLANOV

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vprašanja in predlogi
Potrditev mandata občinskega svetnika za preostanek mandatne dobe z liste kandidatov
OO LDS Šentjernej (poročevalec: g. župan Franc Hudoklin)
A) Obravnava Letnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2008
B) Obravnava predloga sklepa o pokrivanju stroškov amortizacije za leto 2008
(poročevalec: g. Jaki, Komunala Novo mesto d.o.o.)
Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Šentjernej za leto 2008 (poročevalci:
finančno-računovodska služba) – skrajšani postopek
Poročilo o inšpekcijskem pregledu s strani DURS-a glede obračuna DDV za leto 2008
(poročevalka: ga. Suzana Kovačič Mihorič , občinska uprava)
Obrazložitev sprememb odplačevanja obveznosti za Večnamenski objekt v Šentjerneju
(poročevalec: g. Milan Jakše, v.d. direktorja občinske uprave)
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej (poročevalec: g. župan
Franc Hudoklin)
Obravnava osnutka Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Šentjernej
(poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava) – 1. obravnava
Obravnava osnutka Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov v občini Šentjernej (poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava) – 1.
obravnava
Obravnava osnutka Odloka o občinskih taksah v občini Šentjernej (poročevalka: ga.
Darja Will, občinska uprava) – 1. obravnava
A) Obravnava predloga Pravilnika za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih
ter ostalih društev v Občini Šentjernej – 2. obravnava
B) Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Šentjernej (poročevalka za točki A in B: ga. Darja Will, občinska uprava) 2.
obravnava; gradivo posredovano na 24. redni seji
Obravnava predloga sklepa o dopolnitvi letnega programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja in predloga sklepa o posameznem programu prodaje nepremičnine
(poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava)
Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (poročevalec: g. Janez
Hrovat, občinska uprava)
1. Vprašanja in predlogi

Ga. Antonija Strojin je vprašala, kako je z delovanjem TIC-a v Šentjerneju.
G. župan je odgovoril, da je TIC na podlagi sklepa občinskega sveta v mirovanju. Načrtovan
je bil v bivših prostorih Pošte Šentjernej. Gre za določene sporne zadeve (lastniki stavbe
morajo dokazati lastništvo).
G. Stanko Gorenc je vprašal, kakšne aktivnosti so bile izvedene v vasi Razdrto (problematika
meteornih voda).
G. župan je pojasnil, da se bo stanje v vasi pregledalo, g. Janez Hrovat pa bo pripravil pisni
odgovor za naslednjo redno sejo.
G. Gorenc je še povedal, da vaščani Razdrtega planirajo sanacijo kapelice.
G. župan je odgovoril, da pri sanaciji kapelice finančno pomaga Občina Šentjernej.
G. Dejan Žagar je izpostavil problematiko parkirnih mest pri pokopališču v Grobljah ter
problematiko vodovodnega sistema (v vasi je samo en hidrant funkcionalen).
G. župan je pojasnil, da je za načrtovana parkirna mesta pri pokopališču v Grobljah lastnica
zemljišča postavila pogoje, ki niso sprejemljivi za Občino. Gradbeni odbor naj skuša nastalo
situacijo urediti, da bo Občina lahko pričela s postopkom ureditve parkirišč pri pokopališču v
Grobljah.
Vodovodni sistem v Grobljah vzdržuje Kostak d.d. Pripravljen je projekt vodovodne
povezave od Kotarjeve ceste v Šentjerneju do Dolenje Stare vasi in dela Ledeče vasi. Občina
Šentjernej je uvrščena v sofinanciranje iz kohezijskih skladov, in sicer za vodovod Hrastje,
Pristava, Gorenje Mokro Polje, Dolenje Mokro Polje, vse do Kremena d.d. Dotrajane
vodovodne cevi bodo zamenjane. Tudi rekonstrukcija vodovoda COŽ v Šentjerneju je
vključena v kohezijskih skladih. Za vas Groblje pri Prekopi so bile pripravljene služnostne
pogodbe za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja s strani
Komunale Novo mesto d.o.o. (tudi za Gručo, delno Ledečo vas, Ostrog in Šentjakob). Torej,
projekti so pripravljeni, problem pa je v zagotovitvi finančnih sredstev.
G. Igor Kalin je izpostavil naslednja vprašanja:
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- Kdaj bo izvedena rekonstrukcija ceste Mokro Polje – Dolenji Maharovec?
- Kaj je z ureditvijo avtobusnega postajališča v Dolenjem Maharovcu in hodnikov za pešce
skozi vas; ali bo tudi to zajeto v rekonstrukcijo?
- Kakšna je situacija glede ureditve parkirnega prostora na pokopališču v Gradišču?
- Kako poteka pridobivanje sredstev za obnovo COŽ v Šentjerneju?
G. župan je podal odgovor glede rekonstrukcije ceste Mokro Polje – Dolenji Maharovec:
Skrbnik omenjene ceste je DRSC z izbranim izvajalcem, CGP d.d. Novo mesto. Predstavniki
DRSC-ja so si cesto, ki je v zelo slabem stanju, ogledali. Planirana je bila celotna obnova v
letošnjem letu, vendar so bila z zadnjim rebalansom državnega proračuna sredstva za namen
rekonstrukcij regionalnih cest zmanjšana. Vsa sanacija oziroma rekonstrukcija omenjenega
dela RC se bo izvedla v drugi polovici letošnjega leta s strani CGP d.d. (s področja
vzdrževanja, po etapah).
Odgovor glede avtobusnega postajališča v Maharovcu: Zadeva glede sanacije ceste Gorenja
Gomila-Maharovec-Dolenje Mokro Polje-peskokop Cerov Log je na sodišču. Izvajalci
gradnje avtoceste se niso držali določil podpisanega sporazuma (sanacija omenjenih cest se ni
izvedla). Občina Šentjernej je pripravila elaborat stanja omenjenih cest. Stroške sanacije bi si
morali izvajalci razdeliti po ključu, določenem v sporazumu. Gre za cca 2 mio EUR (sanacija
hodnikov za pešce, menjava meteornih kanalov, preplastitev ceste…). Stroške sanacije
avtobusnega postajališča pa krije Občina Šentjernej.
Odgovor glede parkirišča pri pokopališču v Gradišču: Še vedno prihaja do nasprotij pri cenah
odkupa zemljišč. Pisni odgovor bo posredovan na naslednji redni seji.
Odgovor glede rekonstrukcije COŽ: izvedba je planirana v letu 2010. Pridobljena so bila
evropska nepovratna sredstva v višini 235.000 EUR. Preostali del sredstev bo morala
zagotoviti Občina Šentjernej iz lastnih virov.
G. Stanislav Bregar je dal pobudo, da občinska uprava prouči možnost glede zagotovitve
varstva predšolskih otrok vsem prosilcem (glede na povečano število vlog za vpis v vrtec).
Podal je tudi animacijsko pobudo glede pediatrije v Šentjerneju: število otrok, opredeljenih pri
pediatrinji v ZP Šentjernej narašča. Ponovno bi bilo potrebno animirati še neopredeljene
starše, da se odločijo za pediatrinjo v Šentjerneju.
G. župan je odgovoril, da bo občinska uprava ponovno pozvala starše za opredelitev pri
pediatrinji v ZP Šentjernej, s povabilom, objavljenim v občinskem glasilu.
Odgovor glede povečanega števila prosilcev za vpis otrok v vrtec:
Na skupnem sestanku z vodstvom OŠ Šentjernej in vrtcem Čebelica je bilo dogovorjeno, da
bo še ena učilnica v osnovni šoli predelana v igralnico. Predlagane so bile še štiri alternative:
možnost podelitve koncesije, odprtje novega družinskega varstva, možnost varstva
predšolskih otrok v stavbi na Cesti oktobrskih žrtev v Šentjerneju ali ureditev prostorov
gornje etaže v kulturnem centru v Šentjerneju. O najprimernejši možnosti bo občinski svet
obveščen.
G. Matjaž Zagorc je vprašal, kako je s sanacijo pokopališča v Šmarju (smreke in leske ob
obzidju). Lastnica je omenjeno pripravljena odstraniti, predlaga pa se, da se na novo nasadijo
ciprese, s pomočjo finančnih sredstev Občine Šentjernej.
G. župan je odgovoril, da se pobuda preuči in se čim prej uredi.
G. Jože Brulc je poudaril, da se v peskokop Cerov Log vozi asfaltni odpad. Dal je pobudo, da
medobčinski inšpektorat in redarstvo preuči ureditveni načrt peskokopa Cerov Log in temu
primerno ukrepa. Občinski svet naj bo o postopkih obveščen.
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G. župan je odgovoril, da bo pobuda posredovana medobčinskemu inšpektoratu, pisni
odgovor bo svetnikom posredovan.
G. Brulc je še vprašal, kako je s plačilom odškodnine lastnikom parcel, ki so bile uporabljene
za obvoznico Hrastje – peskokop Cerov Log.
G. župan je odgovoril, da odškodnina ni bila izplačana samo enemu lastniku parcele, ki
zahteva previsoko odškodnino. Ker se lastnik ne strinja z ocenjeno in predlagano višino
odškodnine, zadeva stoji.
G. Aleš Medle je vprašal, v kakšni fazi je občinski prostorski načrt Občine Šentjernej, kako je
z novim priključnim mostom in povezovalno cesto do CeROD-a. Predlagal je še, da občinski
svetniki pridobijo zaključno poročilo s seznamom in višino vrnjenih sredstev upravičencev
VJTO.
G. župan je odgovoril, da so vsi upravičenci prejeli poravnave, vsak pa ima možnost
(vključno z občinskimi svetniki) pogledati seznam vračil na občinski upravi.
G. Milan Jakše je pojasnil, da je dokumentacija OPN bila poslana na Ministrstvo za okolje in
prostor. Postopek je v teku. Tangirana ministrstva morajo v roku 75 dni poslati soglasja.
Upanje je, da se bodo roki upoštevali. Odgovor glede povezovalne ceste CeROD: na
skupščini CeROD-a se je sprejemal poslovni plan za letošnje leto. Zgoraj omenjena cesta
trenutno ni uvrščena v poslovni plan CeROD-a.
Odgovor glede celotne povezovalne ceste: Občina Šentjernej v prostorskem načrtu zadevo
vodi. Dana je bila pobuda, da se OPN sprejme tudi v občini Šmarješke Toplice, saj je le-ta
pogoj, da se zadeva uredi.
2. Potrditev mandata občinskega svetnika za preostanek mandatne dobe z liste
kandidatov OO LDS Šentjernej
Poročevalec: g. župan Franc Hudoklin
Svetnikom je bila z gradivom posredovana odstopna izjava občinske svetnice ga. Elizabete
Kušljan Gegič ter sklep Občinske volilne komisije, št. OVK-2/2009, prejet dne 20.04.2009.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi sklepa, da na podlagi odstopne izjave
občinski svetnici Elizabeti Kušljan Gegič preneha mandat ter da postane član občinskega
sveta za preostanek mandatne dobe Sandi Masnik, kot naslednji kandidat na listi kandidatov
OO LDS Šentjernej: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 268/2009
-

da je na podlagi odstopne izjave z dne 04.03.2009 prenehala funkcija članici
Občinskega sveta Občine Šentjernej svetnici Elizabeti Kušljan Gegič, Trubarjeva cesta
25, 8310 Šentjernej z liste LDS – Občinskega odbora Občine Šentjernej.

-

da postane član Občinskega sveta Občine Šentjernej za preostanek mandatne dobe
Sandi Masnik, rojen 17.04.1977, stanujoč Prvomajska cesta 8, 8310 Šentjernej.

Kandidat je podal pisno izjavo, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta za preostanek
mandatne dobe.
- Ta sklep začne veljati takoj. Objavi se v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
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3. A) Obravnava Letnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2008
Poročevalec: g. Jaki, Komunala Novo mesto d.o.o.
Letno poročilo obsega poslovni del, računovodski del in poročilo o realizaciji investicij,
obnov in rekonstrukcij za leto 2008. Rezultat poslovanja občine Šentjernej v letu 2008 je 0
EUR. Še naprej se nadaljuje projekt zamenjave vodomerov na daljinsko odčitavanje. Vodita
se dva projekta: projekt hidravlične izboljšave in nadgradnja pitne vode in projekt izgradnje
čistilne naprave v sklopu porečja reke Krke.
Razprava:
G. Stanislav Bregar je izrazil ugotovitev, da je bila vladna uredba o zamrznitvi cen
komunalnih storitev pozitivna.
G. Jaki, Komunala Novo mesto d.o.o.: Komunala je javno podjetje v 100% lasti šestih
občin. Kot gospodarski subjekt pa Komunala posluje na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah.
Ga. Milena Drnovšek je vprašala, ali potekajo aktivnosti glede obveščanja občanov za
ločeno zbiranje odpadkov. Izrazila je še pobudo, da Komunala ponudi nagrado šolarjem
oziroma razrednim skupnostim, ki zberejo veliko odpadnega papirja.
G. župan je odgovoril, da Komunala vsako leto pripravi urnik odvoza odpadkov.
G. Jaki je odgovoril, da so bile na Dan zemlje vse osnovne šole povabljene na izobraževanje
in druženje pri trgovini Tuš v Novem mestu, sponzorirajo se tudi izleti šolarjev, ki so zbrali
največ papirja.
Glasovanje o potrditvi Letnega poročila Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2008: ZA – 15
ČLANOV (v času glasovanja odsoten g. Kalin)
Sprejet je bil
Sklep št. 271/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letno poročilo za leto 2008 javnega podjetja
Komunala Novo mesto d.o.o.
3.B) Obravnava predloga sklepa o pokrivanju stroškov amortizacije za leto 2008
Poročevalec: g. Jaki, Komunala Novo mesto d.o.o.
Sklep o pokrivanju stroškov amortizacije potrebuje Komunala tudi za pripravo vloge za
pridobitev predhodnega soglasja k cenam komunalnih storitev v skladu z Uredbo o
oblikovanju cen komunalnih storitev.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa o pokrivanju stroškov
amortizacije: ZA – 15 ČLANOV (v času glasovanja odsoten g. Kalin)
Sprejet je bil
Sklep št. 272/2009
V skladu s 14. členom Pogodbe o upravljanju z infrastrukturnimi objekti in napravami
Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje v letu 2008 pokrije v breme dolgoročnih
obveznosti do občine Šentjernej za sredstva prejeta v upravljanje naslednje stroške
amortizacije:
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-

oskrba s pitno vodo
menjava vodomerov
menjavanje odpadnih voda
Skupaj

22.467,62 EUR
8.918,47 EUR
6.645,74 EUR
38.031,83 EUR

4. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Šentjernej za leto 2008 –
skrajšani postopek
Poročevalki: ga. Anita Pavlovič, finančna služba, ga. Suzana Kovačič Mihorič,
računovodska služba
Zaključni račun obsega Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjernej za leto 2008,
splošni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami, posebni del zaključnega računa z
bilanco odhodkov, obrazložitvijo posebnega dela zaključnega računa, poslovno poročilo o
doseženih rezultatih in ciljih ter dodatna pojasnila k posebnemu delu, poslovanje proračuna
Občine Šentjernej za leto 2008, bilanca stanja in poročilo o upravljanju likvidnosti EZR
Zaključni račun proračuna so pregledali tudi člani Nadzornega odbora Občine Šentjernej in
podali pozitivno mnenje k le-temu.
Razprava:
G. Jože Brulc je vprašal, kako je z dolžniki do Občine Šentjernej.
Ga. Suzana Kovačič Mihorič je odgovorila, da Občina dolžnikom izdaja opomine, opomine
pred tožbo, nekatere zadeve pa rešujejo odvetniške službe.
Glasovanje o potrditvi Zaključnega računa proračuna Občine Šentjernej za leto 2008: ZA – 13
ČLANOV, PROTI – 3 ČLANI
Sprejet je bil
Sklep št. 269/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme po skrajšanem postopku Odlok o Zaključnem računu
proračuna Občine Šentjernej za leto 2008.
Sledil je 15-minutni odmor.
5. Poročilo o inšpekcijskem pregledu s strani DURS-a glede obračuna DDV za leto
2008
Poročevalka: ga. Suzana Kovačič Mihorič, računovodska služba
Občina Šentjernej je na Davčni urad Novo mesto podala obrazložitev glede obračuna DDV za
leto 2008. Navedeno je bilo dejstvo, da se bo v bodoče obračunaval odbitni delež. Dne
17.2.2009 se je na Občini Šentjernej izvedel davčni inšpekcijski nadzor, katerega predmet je
bil DDV za lansko leto. Prejet je bil zapisnik o omenjenem nadzoru, kjer so bila navedena
naslednja dejstva: da ima Občina Šentjernej pravico odbiti vstopni DDV od nabav blaga oz.
storitev, ki jih je uporabila za namene opravljanja obdavčene dejavnosti; odbitni delež znaša
4%, ter da se Občini Šentjernej za leto 2008 vrne 48.606,87 EUR.
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Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o predlaganemu sklepu, da se poročilo sprejme kot
informacija: ZA – 16 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 273/2009
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s poročilom o inšpekcijskem pregledu s strani
DURS-a glede obračuna DDV za leto 2008.
6. Obrazložitev sprememb odplačevanja obveznosti za Večnamenski objekt v
Šentjerneju
Poročevalec: g. Milan Jakše, v.d. direktorja OU
S sprejetjem proračuna Občine Šentjernej za leto 2009 ter s sprejetjem Načrta razvojnih
programov za leta 2009 – 2012 je bilo načrtovano financiranje investicije večnamenskega
objekta do leta 2010. V času od sprejetja proračuna do sedaj pa je tako na svetovni kot na
državni in občinski ravni nastal velik razkorak med načrtovanimi prihodki in dejansko
realizacijo le-teh. Zaradi nastale situacije je bilo dogovorjeno z izvajalcem investicije, da se
bodo obveznosti odplačevale do leta 2012.
Po razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa, da se potrjuje odplačevanje
obveznosti za investicijo Večnamenski objekt v Šentjerneju izvajalcu Begrad d.d. do leta
2012: ZA – 12 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 263/2009
I.
Potrjuje se odplačevanje obveznosti za investicijo Večnamenski objekt v Šentjerneju izvajalcu
del podjetju Begrad d.d. do dne 06.01.2012, in sicer v skladu s predlaganim planom plačil.
Plan odplačil bo upoštevan pri predlogu rebalansa Proračuna Občine Šentjernej za leto 2009
in Načrta razvojnih programov za obdobje od 2009 – 2012.
II.
Za investicijo Večnamenski objekt v Šentjerneju se za obdobje od 2009 do 06.01.2012 poda
zavarovanje s hipoteko za zagotavljanje odplačil obveznosti.
V primeru, da bo Občina Šentjernej pridobila še izredna nepovratna sredstva iz naslova
transfernih prihodkov za investicije iz državnega proračuna ali pridobila v občinski proračun
druge nedavčne prihodke, se bosta plan odplačevanja in zavarovanje zmanjšala v sorazmerju
višine predčasnega odplačila obveznosti.
7. Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
Poročevalec: g. župan Franc Hudoklin
OU predlaga občinskemu svetu, da se do zaključka izbirnega postopka za zasedbo delovnega
mesta direktorja JP EDŠ d.o.o. imenuje za v.d. direktorja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej g. Milan
Jakše.
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Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi imenovanja vršilca dolžnosti direktorja JP
EDŠ d.o.o. Šentjernej, do imenovanja direktorja: ZA – 16 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 274/2009
Za vršilca dolžnosti direktorja javnega podjetja EDŠ-Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej, s
sedežem na naslovu Šentjernej, Trg Gorjanskega bataljona 2, se z dnem 01.05.2009 do
imenovanja direktorja, imenuje g. Milan Jakše, rojen 06.09.1944, stanujoč Hudo 17, 8000
Novo mesto, pod enakimi pogoji, kot so navedeni v sklepu občinskega sveta, št. 032195/2008-OS.
8. Obravnava osnutka Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Šentjernej
– 1. obravnava
Poročevalka: ga. Darja Will, oddelek za družbene dejavnosti
Gre za uskladitev pravilnika iz leta 1998 z veljavno zakonodajo. Enako se določajo kriteriji in
postopek dodelitve socialne pomoči, ki jih organizira in izvaja CSD Novo mesto v skladu z
določili vsakoletnega rednega pogodbenega razmerja. Upravičenci socialne pomoči so občani,
ki prejemajo denarno socialno pomoč kot edini vir za preživetje oziroma so prejemniki
denarnega dodatka po Zakonu o socialnem varstvu ter družine, ki prejemajo denarni dodatek.
Sledila je prekvalifikacija iz osnutka v predlog Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v
občini Šentjernej: ZA – 16 ČLANOV
9. Obravnava osnutka Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov v občini Šentjernej – 1. obravnava
Poročevalka: ga. Darja Will, oddelek za družbene dejavnosti
Društva, ki se bodo javila na razpis, bodo na podlagi predlaganega osnutka pravilnika
enakovredneje kandidirala, poenostavljen pa bo tudi sam postopek. Pogoji in merila bodo
preglednejša, razpisna dokumentacija pa krajša.
Prekvalifikacija iz osnutka v predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov v občini Šentjernej: ZA – 16 ČLANOV
10. Obravnava osnutka Odloka o občinskih taksah v občini Šentjernej - 1. obravnava
Poročevalka: ga. Darja Will
Na podlagi Zakona o financiranju občin so dosedanje komunalne takse ukinjene, namesto leteh pa se uporablja termin »občinske takse«. Prav tako se ukinja termin »denarne kazni«,
uporablja pa se termin »globe«. Z odlokom se torej določi plačevanje občinske takse, vrsto in
višino takse, zavezanci za plačilo takse, postopek odmere, obračun in plačilo takse. Nadzor
nad izvajanjem odloka opravlja občinska uprava in organ inšpekcijskega nadzora.
Prekvalifikacija osnutka v predlog odloka o občinskih taksah v občini Šentjernej: ZA – 16
ČLANOV
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11.A) Obravnava predloga Pravilnika za vrednotenje programov invalidskih in
humanitarnih ter ostalih društev v občini Šentjernej – 2. obravnava
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Zaradi vsebinske napake je bil občinskim svetnikom z gradivom posredovan pisni amandma
občinske uprave na zgoraj omenjeni predlog pravilnika. V prvem stavku 6. člena, za besedo
»vodi« se izbriše »komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan Občine Šentjernej« in se
nadomesti z besedama »občinska uprava«.
Glasovanje o potrditvi pisnega amandmaja: ZA – 16 ČLANOV
Pisni amandma k predlogu Pravilnika za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih
ter ostalih društev v občini Šentjernej je bil soglasno sprejet.
Glasovanje o potrditvi predloga pravilnika: ZA – 16 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 266/2009
Občinski svet občine Šentjernej v drugi obravnavi sprejme Pravilnik za vrednotenje
programov invalidskih in humanitarnih ter ostalih društev v občini Šentjernej.
11.B) Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini
Šentjernej – 2. obravnava
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Zaradi vsebinske napake je bil občinskim svetnikom z gradivom posredovan pisni amandma
občinske uprave na zgoraj omenjeni predlog pravilnika. V prvem stavku 7. členu, za besedo
»vodi« se izbriše »komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan Občine Šentjernej« in se
nadomesti z besedama »občinska uprava«.
Glasovanje o potrditvi pisnega amandmaja: ZA – 16 ČLANOV
Pisni amandma k predlogu Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini
Šentjernej je bil soglasno sprejet.
Glasovanje o potrditvi predloga pravilnika: ZA – 16 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 264/2009
Občinski svet Občine Šentjernej v drugi obravnavi sprejme Pravilnik o sofinanciranju letnega
programa športa v občini Šentjernej.
12. Obravnava predloga sklepa o dopolnitvi letnega programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja n predloga sklepa o posameznem programu prodaje
nepremičnine
Poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava
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Občinska uprava je s strani Marjana Jereleta, Hrvaški Brod 12, Šentjernej, prejela vlogo za
odkup zemljišča, pašnika v izmeri 50 m2. V skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin mora biti posamezna nepremičnina pred
prodajo vključena v Letni program prodaje občinskega stvarnega premoženja, ki je podlaga za
sklenitev prodajne pogodbe.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi predlaganih dveh sklepov: ZA ČLANOV

16

Sprejet je bil
Sklep št. 275/2009
I.
Dopolni se Letni program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2009 in sicer s
prodajo zemljišča, parc. št. 1002/7, k.o. Mršeča vas z ocenjeno vrednostjo v višini 915 EUR.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Sprejet je bil
Sklep št. 276/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program prodaje nepremičnine s parc. št.
1002/7, k.o. Mršeča vas, št. 032-268/2009 z dne 04.05.2009.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
13. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava
Občinska uprava je prejela vlogo s strani Mateje Kovačič, Dol. Vrhpolje 17, Šentjernej, da
potrebuje služnostno pravico na nepremičnini parc. št. 3894/3 k.o. Šentjernej. Pri preverjanju
lastnika te parcele se je ugotovilo, da je na navedeni parceli javno dobro. Javno dobro je bilo
namreč vzpostavljeno na podlagi prejšnjega statusa zemljišča kot družbene lastnine. Potrebno
je uskladiti dejansko stanje z zemljiško knjižnim stanjem, zato se predlaga, da se ukine status
javnega dobra in vzpostavi lastninska pravica na Občino Šentjernej.
Razprava:
G. Brulc: v primeru podelitve služnostne pravice ostali ne bodo smeli parkirati na omenjenem
prostoru, zato naj ostane status javnega dobra.
G. Janez Hrovat je pojasnil, da se s predlaganim sklepom ne podeljuje služnost, pač pa bo
prišlo do spremembe iz javnega dobra v lastništvo Občine Šentjernej.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 16 ČLANOV
Sprejet je bil
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Sklep št. 270/2009
1. člen
S tem členom se ukine status javnega dobrega na nepremičnini parc. št. 2894/3 k.o.
Šentjernej.
2.člen
Nepremičnina parc. št. 2894/3, k.o. Šentjernej 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.

Seja je bila končana ob 21.15 uri.
Številka: 062-25 /2009-OS
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