OBČINA ŠENTJERNEJ
Trubarjeva c. 5
8310 ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
27. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 29.07.2009 ob
18.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjernej
Prisotni:
- člani občinskega sveta: Janko Bregar, Stanislav Bregar, Jože Brulc, Milena Drnovšek,
Stanko Gorenc, Silvester Jurkovič, Igor Kalin, Boris Kovačič, Sandi Masnik, Aleš Medle,
Pavel Turk, Matjaž Zagorc, Dejan Žagar.
OP.: g. Stanislav Sluga in g. Jože Švalj sta prišla na sejo ob 18.10 uri.
Odsotni: g. Jože Hrovat, ga. Mojca Hrovat, ga. Antonija Strojin
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- g. Borut Likar, ABCD d.o.o.
- predstavnica medijev
Ugotovitev sklepčnosti
Na 27. redni seji je bilo prisotnih 15 svetnikov, seja je bila sklepčna.
Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje občinskega sveta
G. Turk: str.11, zadnji odstavek; odgovor g. Janeza Hrovata, občinska uprava: Občinsko
upravo in komisijo za kmetijstvo se seznani s pobudo za določitev območij brez GSR ter da se
glede tega občinska uprava in komisija za kmetijstvo opredelita.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 26. redne seje: ZA – 13 ČLANOV
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vprašanja in predlogi
Obravnava občinskega programa varnosti Občine Šentjernej (poročevalec: g. Borut
Likar, ABCD d.o.o.)
Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Šentjernej v prvem polletju leta
2009 (poročevalka: ga. Suzana Kovačič Mihorič, finančno-računovodska služba)
Predlog cenika najemnin in storitev v Kulturnem centru Primoža Trubarja Šentjernej
(poročevalka: ga. Elizabeta Kušljan Gegič, programska vodja KC Šentjernej)
Obravnava predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šentjernej
(poročevalec: g. Janez Hrovat, oddelek za komunalno in cestno infrastrukturo) – 2.
obravnava; gradivo posredovano na 26. redni seji
Obravnava predloga sklepa o podelitvi nagrad in priznanj Občine Šentjernej v letu 2009
(poročevalec: g. župan Franc Hudoklin)

1

7.
8.

Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (poročevalec: g. Janez
Hrovat, občinska uprava)
Obravnava Posameznega programa nakupa nepremičnine (poročevalec: g. Janez Hrovat,
občinska uprava)

Glasovanje o potrditvi predlaganega dnevnega reda: ZA – 15 ČLANOV
1. Vprašanja in predlogi
G. Jože Brulc je zahteval pisni odgovor podjetja CGP d.d. Novo mesto, glede deponiranja
asfaltnega odpada v peskokopu Cerov Log.
G. Stanislav Sluga je vprašal, kakšna je situacija glede živinskega sejma v Šentjerneju.
G. župan je pojasnil, da ima sejem svojo tradicijo, zato je potrebno storiti vse, da bi omenjeni
sejem v Šentjerneju zopet zaživel. Na osnovi minimalnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, je
Občina Šentjernej pripravila idejno študijo. Naročeno je bilo tudi projektiranje ter vložen
zahtevek na upravni enoti za izdajo gradbenega dovoljenja za potrebni objekt. Občina
Šentjernej se je javila tudi na razpise za pridobitev čim več nepovratnih sredstev.
Lastnik sosednje parcele ni podal soglasja za gradnjo, zato zadeva zaenkrat miruje.
G. Stanko Gorenc je vprašal, ali Občina Šentjernej razmišlja oziroma ima pripravljeno drugo
alternativo v zvezi z živinskim sejmom v Šentjerneju, v primeru, da zgoraj omenjena ne uspe.
G. Milan Jakše je odgovoril, da Občina nima alternativne rešitve.
G. Janka Bregarja je zanimalo, kdo vrši posek gozda na območju Gorjancev.
G. Janez Hrovat: V lanskem letu je bila na občinskem svetu sprejeta pobuda Zavoda za
gozdove Novo mesto, da se sečnja preneha. Pobuda ni uspela, sečnja se žal nadaljuje oziroma
se verjetno bo nadaljevala.
2. Obravnava Občinskega programa varnosti Občine Šentjernej
Poročevalec: g. Borut Likar, ABCD d.o.o.
Občinski program varnosti (OPV) je temeljni strateško-varnostni dokument, s katerim so
opredeljena izhodišča in usmeritve za zagotavljanje javne varnosti ter varnega in kvalitetnega
življenja prebivalcev in obiskovalcev občine. OPV je izdelan v skladu z Zakonom o
občinskem redarstvu in smernicah za izdelavo OPV, ki jih je izdalo Ministrstvo za notranje
zadeve. Vsebina se je usklajevala s službami občinske uprave, medobčinskega redarstva in
Policijsko postajo Šentjernej. Policijska postaja je za OPV izdala soglasje v katerem
ugotavlja, da je OPV usklajen z dokumenti Policije na področju javne varnosti in varnostnih
potreb v občini ter zagotavlja primerno obliko sodelovanja med občinskim redarstvom in
policijo.
Po daljši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa, da občinski svet
sprejema Občinski varnostni načrt Občine Šentjernej: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 301/2009
1.
Občinski svet Občine Šentjernej sprejema Občinski program varnosti Občine Šentjernej.
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2.
Občinski program varnosti Občine Šentjernej je priloga tega sklepa.
3.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
3. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Šentjernej v prvem polletju
leta 2009
Poročevalka: ga. Suzana Kovačič Mihorič, občinska uprava
Poročilo je podano na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah in 3. Odstavka 5. člena
Odloka o rebalansu proračuna Občine Šentjernej za leto 2009. V poročilu so podatki
razdeljeni na splošni del proračuna, ki vsebuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna, ki prikazuje
realizacijo proračuna po področjih proračunske porabe.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o seznanitvi s polletnim poročilom: ZA – 15
ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 303/2009
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Šentjernej v prvem polletju leta 2009.
4. Predlog cenika najemnin in storitev v Kulturnem centru Primoža Trubarja
Poročevalka: ga. Elizabeta Kušljan Gegič, občinska uprava
Predlagani cenik najemnin in storitev v Kulturnem centru Primoža Trubarja je začasen, saj je
najemnina prostorov izračunana glede na najemnine drugih podobnih kulturnih centrov, ki že
dalj časa obratujejo in imajo že sestavljen stroškovnik. Cenik bo potrebno spremeniti, ko bo
mimo vsaj prva sezona.
Razprava:
G. Stanko Gorenc je vprašal, približno v kolikšni meri bodo predvideni prihodki krili nastale
stroške kulturnega centra.
Ga. Elizabeta Kušljan Gegič: praksa drugih kulturnih domov kaže, da del dohodka
predstavljajo najemnine in storitve, del prihodka predstavlja program. V KCPT se v
prihajajoči sezoni pripravljajo trije abonmaji, ki se bodo tržili. Torej, predvideni optimalni
prihodek glede na izkušnje drugih naj bi bil četrtino kritja stroškov.
G. Igor Kalin je predlagal, da se na strani 3 predlaganega cenika, »komercialni najem«, doda
beseda »politične« stranke,….
Sledilo je glasovanje o potrditvi predlaganega cenika, s predlaganim popravkom g. Igorja
Kalina: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
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Sklep št. 302/2009
1.
Občinski svet Občine Šentjernej daje soglasje k ceniku najemnin in storitev v Kulturnem
centru Primoža Trubarja, ki ga je predlagal JP EDŠ d.o.o. Šentjernej.
2.
Veljaven cenik je priloga tega sklepa.
3.
Ta sklep začne veljati takoj.
5. Obravnava predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šentjernej – 2.
obravnava
Poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava
Vložen je bil pisni amandma občinske uprave, ki so ga svetniki prejeli z gradivom za
današnjo redno sejo. V 4, členu se tabela – krajevne ceste (LK) spremeni (vnese se Bučarjeva
cesta). Cesta je v naravi novozgrajena cesta za tovarno Podgorje in poteka v industrijsko
storitveni coni Šentjernej – Sever. S tem se spremeni tudi skupna dolžina vseh LK cest.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi odloka, vključno s predlaganim
amandmajem: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 305/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme v drugi obravnavi Odlok o kategorizaciji občinskih
cest v občini Šentjernej.
6. Obravnava predloga sklepa o podelitvi nagrad in priznanj Občine Šentjernej v letu
2009
Poročevalec: g. župan Franc Hudoklin (zaradi opravičene odsotnosti g. Jožeta
Hrovata, predsednika Komisije za nagrade in priznanja Občine Šentjernej)
Na podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šentjernej je bil v uradnem vestniku
objavljen razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Šentjernej za
leto 2009. Komisija je pregledala dva prispela predloga in na osnovi obrazložitev pripravila
predlog dobitnikov priznanj in nagrad.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa komisije: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 304/2009
1. Občina Šentjernej podeljuje NAZIV ČASTNEGA OBČANA g. Antonu Trpinu, župniku
Župnije Šentjernej, za 25 let aktivnega delovanja na kulturnem in družbenem področju.
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2. Občina Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO ŠENTJERNEJA Šolskim sestram
de Notre Dame v Šentjerneju za 80 let aktivnega delovanja na družbenem področju.
7. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava
Po zaključeni investiciji izgradnje krožišča v Šentjerneju je potrebno urediti zemljiškoknjižno
stanje z dejanskim stanjem. V postopku priprave gradiva za odkup nepremičnine je bilo
ugotovljeno, da ima predmetna nepremičnina status javnega dobra, zato se občinskemu svetu
predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in se vzpostavi lastninska pravica na
Občino Šentjernej, s tem pa se bo postopek za prodajo nepremičnine lahko nadaljeval.
Glasovanje o predlaganemu sklepu o ukinitvi statusa javnega dobra: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 300/2009
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4404/4, cesta v izmeri
126 m2, vpisani k vložni št. 2300, k.o. Gradišče.
2. člen
Nepremičnina parc. št. 4404/4, k.o. Gradišče 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.
8. Obravnava posameznega programa nakupa nepremičnine
Poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava
Gre za nepremičnino, parc. št. 408/10, k.o. Šentjernej – cesta v izmeri 68 m2. Cilj Občine
Šentjernej je, da predmetno nepremičnino odkupi po zaključeni investiciji izgradnje hodnika
za pešce v Šentjerneju.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 306/2009
1.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program nakupa nepremičnine s parc. št.
804/10, k.o. Šentjernej, št. 032-01-278/2009 z dne 16.07.2009.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
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Seja je bila končana ob 19.40 uri.
Številka: 062-27 /2009-OS
Datum: 29.07.2009

Zapisnik sestavila:
Damjana Kovačič

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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