OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
29. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 25.11.2009 ob
17.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjernej
Prisotni:
- člani občinskega sveta: Janko Bregar, Stanislav Bregar, Jože Brulc, Milena Drnovšek, Jože
Hrovat, Mojca Hrovat, Igor Kalin, Boris Kovačič, Aleš Medle, Stanislav Sluga, Antonija
Strojin, Jože Švalj, Pavel Turk, Matjaž Zagorc, Dejan Žagar.
OP.: g. Aleš Medle je prišel na sejo ob 17.18 uri.
Odsotni: g. Sandi Masnik, g. Stanko Gorenc, G. Silvester Jurkovič,
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- Ga. Claudia Jerina Mestnik, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
- PROPLAN, Ivanka Kraljič s.p.
- TOPOS d.o.o., ga. Viktorija Bajec
- dr. Slavka Vizec Žibert, ZP Šentjernej
- dr. Irena Zorc, ZP Šentjernej
- predstavnica ZD Novo mesto
- predstavnica medijev
Ugotovitev sklepčnosti
Na 29. redni seji je bilo prisotnih 15 svetnikov, seja je bila sklepčna.
Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje občinskega sveta
G. Pavel Turk: str. 2; G. Stanislav Bregar je pripomnil, da je cesta od Prvomajske proti
industrijsko storitveni coni neosvetljena…
Glasovanje o potrditvi zapisnika 28. redne seje: ZA – 15 ČLANOV
G. župan je predlagal razširitev današnjega dnevnega s 13. točko, in sicer »Obravnava
programa opremljanja stavbnih zemljišč v ISC Sejmišče II v Šentjerneju«.
Glasovanje o predlagani razširitvi dnevnega reda: ZA – 15 ČLANOV
Glasovanje o potrditvi današnjega dnevnega reda: ZA – 15 ČLANOV
DNEVNI RED
1. Vprašanja in predlogi
2. Pregled in potrditev Pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti ter
seznanitev s finančnim načrtom za leto 2010 (poročevalka: ga. Claudia Jerina Mestnik,
direktorica Knjižnice Mirana Jarca Novo meto)
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3.

Informacija o delovanju pediatrične ambulante v Šentjerneju (poročevalke: ga. Milena
Kramar Zupan, direktorica ZD Novo mesto, dr. Slavka Žibert Vizec, dr. Irena Zorc, ZP
Šentjernej)
4. Obravnava dopolnjenega osnutka odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
(OPPN) za povečanje območja za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju – 1.
faza (poročevalka: Ivanka Kraljič s.p., PROPLAN) – 1. obravnava
5. Obravnava dopolnjenega osnutka odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
(OPPN) Kaluder (poročevalci: predstavniki podjetja TOPOS d.o.o.) - 1. obravnava
6. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko
storitvene cone Sejmišče, Šentjernej (poročevalci: predstavniki podjetja TOPOS d.o.o. )
7. Obravnava predloga Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju občine
Šentjernej (poročevalka: ga. Mija Jambrek, občinska uprava)
8. Obravnava predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Šentjernej za leto 2009
(poročevalka: ga. Andreja Topolovšek, občinska uprava)
9. Obravnava predloga Pravilnika o računovodstvu (poročevalka: Suzana Kovačič
Mihorič, občinska uprava)
10. Obravnava predloga Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej (poročevalka: ga. Darja Will, občinska
uprava)
11. Obravnava predloga spremembe Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
na območju občine Šentjernej (poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava)
12. Obravnava predlogov sklepov o ukinitvi statusov javnega dobra (poročevalec: g. Janez
Hrovat, občinska uprava):
A) Na nepremičnini parc. št. 2896/5, k.o. Šentjernej
B) Na nepremičnini parc. št. 3602/11, k.o. Vrhpolje
C) Na nepremičnini parc. št. 3602/17, k.o. Vrhpolje
Č) Na nepremičnini parc. št. 2900/2, k.o. Šentjernej
13. Obravnava Programa opremljanja stavbnih zemljišč v ISC Sejmišče II v Šentjerneju
(poročevalca: g. Milan Jakše, g. Janez Hrovat, občinska uprava)
1. Vprašanja in predlogi
Ga. Antonija Strojin je vprašala, ali ima Občina Šentjernej kakršnekoli pristojnosti glede
ureditve domačije Koretič na Rojah. Vprašala je še, kako je s projekti za izvedbo javne
razsvetljave, hodnika za pešce in avtobusnih postajališč na relaciji Roje-Drama ter kdaj se
bodo dela pričela. Kakšni so načrti občinske uprave, da zagotovi priključitev na javni
vodovod še nekaj gospodinjstvom, ki so brez vodovoda.
G. župan je pojasnil, da so glede rešitve nastale situacije domačije Koretič potekali pogovori s
CSD Novo mesto. Lastnica domačije je v domu starejših občanov, dediči pa posega v prostor
ne dopuščajo.
G. Janez Hrovat, občinska uprava: v občini Šentjernej sta dve gospodinjstvi, ki nimata
možnosti priključitve na javni vodovod (enemu gospodinjstvu Komunala Novo mesto vodo
dostavlja, za drugo gospodinjstvo pa se predvideva v naslednjem letu priključitev, ki bo
omogočena iz sredstev amortizacije). Ostalih nekaj gospodinjstev pa to možnost ima, vendar
priključitve na javni vodovod ne želijo. Za projekt Roje – Drama je PGD projekt in PZI
pripravljen. Pisni odgovor glede rokov za izvedbo omenjene investicije bo posredovan na
naslednji redni seji.
Ga. Milena Drnovšek je vprašala, kako je z zagotovitvijo prostorov za nemoteno delovanje
KORK.
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G. župan je pojasnil, da so pogovori glede zagotovitve prostorov že potekali (gre za prostore
na Trubarjevi cesti 5 ali za prostor v KCPT). Do konca letošnjega leta se bo skušal prostor
urediti.
G. Aleš Medle je zahteval pisni odgovor glede zagotovitve prostorov za krajane Zameškega,
na podlagi sprejetega sklepa o prodaji šole v Zameškem.
G. Jože Brulc je zahteval pisni odgovor ustreznih inštitucij glede problematike nasutja
asfaltnega odpada podjetja CGP d.d. v peskokopu Cerov Log.
G. Janko Bregar je opozoril, da podjetje Telekom v Ostrogu še vedno ni dokončalo del
(prestavitev kablov z drogov, tabla z napisom). Vprašal je še, ali bo po končanju del možen
priklop na siol. Zanimalo ga je tudi, ali potekajo pogovori glede prestavitve bencinskega
servisa v Šentjerneju na novo lokacijo.
G. župan je odgovoril, da bo dopis glede dokončanja del posredovan na Telekom, njihov pisni
odgovor pa bodo svetniki dobili na naslednji redni seji. Glede prestavitve bencinskega servisa
pa je sklican sestanek s predstavniki Petrola d.d. in Spara Slovenija d.o.o., ki bo 1.12.2009.
Glede konkretnih rešitev bodo svetniki lahko obveščeni na naslednji redni seji.
G. Matjaž Zagorc je poudaril, da gre glede peskokopa Cerov Log za kršitve določb sprememb
in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu kamnoloma Cerov Log. CGP d.d. za odlaganje
asfaltnega odpada nima dovoljenja. Odlok določa sanacijo peskokopa z zemljino. Ni bil
upoštevan 43. člen Zakona o varstvu okolja (v postopku ni bilo upoštevano sodelovanje
javnosti). Občinska uprava naj pripravi vse dokumente za spremembo medosne obremenitve,
pred odločanjem naj se predstavnike podjetja CGP povabi na sejo občinskega sveta. V skladu
z 92. členom poslovnika zahteva pisno razlago Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu Kamnolom Cerov Log, in sicer pomen umetno pripravljene zemljine ter
uporabe le-te.
G. župan je pojasnil, da bodo omenjena vprašanja posredovana pristojnim inštitucijam.
2. Pregled in potrditev Pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti ter
seznanitev s finančnim načrtom za leto 2010
Uvodničarka: ga. Claudia Jerina Mestnik, direktorica Knjižnice Mirana Jarca Novo
mesto
Pripravljen predlog pogodbe je rezultat večkratnih usklajevanj predstavnikov občin
sofinancerk. Finančna obveznost skupnih stroškov se razdeli premosorazmerno glede na
število prebivalcev. Stroške knjižnične dejavnosti, ki nastajajo neposredno na območju občin,
krije vsaka občina sama. Sredstva za nakup knjižničnega gradiva krije občina glede na število
prebivalcev. V pogodbo je dodatno vključena komisija, katere zakon ne predvideva. S tem je
dana občinam, ki so pogodbene partnerice, možnost nadzora nad gospodarnim ravnanjem s
sredstvi. V skladu z veljavno zakonodajo je vsaka občina dolžna zagotoviti knjižnično
dejavnost.
Razprava:
G. Igor Kalin je opozoril na predlog finančnega načrta za leto 2010, saj gre za enormno
povečanje sredstev, ki naj bi jih Občina Šentjernej zagotovila v naslednjem letu. Po njegovem
mnenju ni razloga za tolikšno povišanje.
Ga. Milena Drnovšek je vprašala, ali je zakonsko določeno, da bibliobus vozi po vseh občinah
oziroma krajevnih skupnostih, ter kakšno breme predstavlja to za občino.
G. Jože Brulc je poudaril, da so občanom občine Šentjernej z novimi prostori zagotovljeni
veliko boljši pogoji in možnosti za knjižnično dejavnost. Za skupno knjižnično dejavnost pa
so predvidena sredstva, ki jih mora zagotoviti Občina Šentjernej, zelo visoka.
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G. Pavel Turk je opozoril na nekatere člene predlagane pogodbe in predlagal popravke.
Ga. direktorica: Knjižnica Mirana Jarca je pripravila nov finančni plan, ki je usklajen s sklepi
Vlade RS. Dvakratne uskladitve plač zaposlenih v novem finančnem planu ni več. S tem so se
sredstva za bruto plače zaposlenim zmanjšala. Za zagotavljanje bibliobusne dejavnosti je
zagotovljeno skupno financiranje v skupnih stroških, ki se razdeli po procentih na ostale
občine.
G. župan je pripomnil, da se novi finančni načrt Knjižnice Mirana Jarca kaj dosti ne razlikuje
za Občino Šentjernej. Po njegovem mnenju so nekateri členi predlagane pogodbe napisani
monopolistično. Obisk v krajevni knjižnici v Šentjerneju se je v letošnjem letu zelo povečal,
narastlo je tudi število članov. Zelo se je povečala tudi izposoja knjig. Plačilo stroškov bi
moralo biti pavšalno, in sicer glede na število obiska občanov občine Šentjernej v matični
knjižnici.
Ga. direktorica: Sredstva, ki so namenjena za delovanje krajevne knjižnice, vedno krije
Občina, na območju katere krajevna knjižnica deluje.
G. Stanislav Bregar je predlagal, da se župana pooblasti za podpis pogodbe, ko bo usklajena z
vsemi ostalimi občinami.
G. Milan Jakše, občinska uprava, je predlagal, da Knjižnica Mirana Jarca pripravi izračun
kalkulativnih stroškov v strukturi lastne cene za vsako posamezno dejavnost, ki jih opravlja za
Občino Šentjernej. Pripravi naj tudi pregled obiskov matične knjižnice po posameznih
občinah. O uskladitvi in spremembi predloga pogodbe se naj obvešča občinski svet oziroma
se skliče seja.
Glasovanje o potrditvi predloga Pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto: PROTI – 11 ČLANOV
Predlog pogodbe ni bil sprejet.
Glasovanje o zgoraj omenjenem predlogu sklepa g. Milana Jakšeta: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 335/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej zavrne predlog Pogodbe o zagotavljanju in izvajanju
knjižnične dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.
II.
Občinski svet zadolži vodstvo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, da pripravi izračun
kalkulativnih stroškov v strukturi lastne cene za vsako posamezno dejavnost (18., 19., 20. in
21. člen predloga pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti), ki jih opravlja
za Občino Šentjernej.
III.
Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto se zadolži, da pripravi pregled obiskov matične knjižnice
po posameznih občinah ustanoviteljicah, in sicer v letih 2007, 2008 ter v prvi polovici leta
2009.
IV.
Občinski svet pooblasti župana Občine Šentjernej in občinsko upravo, da po uskladitvi in
spremembi predloga pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti, obvešča
4

občinski svet oziroma skliče korespondenčno, izredno ali redno sejo občinskega sveta.
3. Informacija o delovanju pediatrične ambulante v Šentjerneju
Poročevalke: predstavnica ZD Novo mesto, dr. Irena Zorc, dr. Slavka Žibert Vizec,
ZP Šentjernej
Predstavnica ZD Novo mesto: Finančna sredstva za primarno zdravstvo se že od leta 2001
zmanjšujejo kljub dejstvu, da se poudarja velik pomen primarnega zdravstva. Zdravstveni
domovi spadajo v pristojnost lokalnih skupnosti.
V ZP Šentjernej od 1.9.2008 deluje pediatrična ambulanta, v kateri dela dr. Irena Zorc.
Narejenih je bilo veliko naporov, da bi prišlo do polne opredelitve pacientov, kar bi
omogočalo normalno delovanje ambulante. Trenutno je zasedenost delovanja ambulante
dobrih 30%. Zdravstveni dom je do sedaj sam pokrival stroške ambulante do polnega
programa. Po sprejetih sklepih Vlade RS so se bistveno zmanjšala sredstva zdravstvenim
zavodom s strani plačnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. S 1.11.2009 je
pediatrična ambulanta v Šentjerneju pričela z novim delovnim časom, kar pomeni trikrat
tedensko. Preostali delovni čas bo pediatrinja delala v Novem mestu, kjer bo intenzivno
opredeljevala otroke iz občine Šentjernej. Skladno s povečevanjem opredeljenih otrok in v
primeru sofinanciranja s strani občine Šentjernej pa se bo ordinacijski čas povečeval.
G. župan: Vodstvo ZD Novo mesto in Občina Šentjernej bi morala najti skupno rešitev, da
pediatrinja v ZP Šentjernej ostane. V kolikor do tega odgovora ne bo prišlo, se preučijo
možnosti za podelitev koncesije.
Ga. Slavka Žibert Vizec, ZP Šentjernej: Če bo šlo tako naprej, bodo prostori v ZP Šentjernej
(pediatrična ambulanta) ostali prazni. V času, ko je bila pediatrična ambulanta zaprta, se je
veliko otrok, pa tudi staršev opredelilo za zdravnike v Novem mestu, Šmarjeških Topllicah,
Kršem…
Razprava:
G. Stanislav Bregar je poudaril, da bi bil potreben partnerski odnos med vodstvom ZD Novo
mesto in Občino Šentjernej, če želimo zagotoviti normalno delovanje pediatrije v Šentjerneju.
Vprašal je, koliko pediatrov deluje v Novem mestu, koliko programov krije ZZZS, ali je ZD
Novo mesto resnično naredil vse, da bi ambulanta v Šentjerneju zaživela. Po njegovem
mnenju pomeni delovanje pediatrije v Šentjerneju trikrat tedensko začetek konca delovanja
pediatrične ambulante v Šentjerneju.
Predstavnica ZD Novo mesto: V Novem mestu deluje devet pediatrov, manjka en pediater, ki
ga ne morejo dobiti.
G. Stanislav Sluga: Potrebno je najti skupni dogovor, kako zagotovi v doglednem času
zadostno glavarino pri pediatrinji v Šentjerneju.
Ga. Irena Zorc, ZP Šentjernej, je poudarila, da je prišla v Šentjernej popolnoma
neobremenjena. Vzpostavil se je odnos zaupanja s starši in otroki. Zadnji čas pa populacija, ki
je opredeljena v Šentjerneju, stagnira. Prišlo je do sprememb delovnega časa v času poletnih
mesecev, sedaj je zopet sprememba delovnega časa (trikrat tedensko). Vse to starše bega.
Zdravnikov v Sloveniji primanjkuje. Skrajni čas je, da se z realnimi možnostmi soočita tako
Občina Šentjernej kot Zdravstveni dom Novo mesto. Občina Šentjernej naj pretehta, ali je
strateškega pomena, da se pediatrična ambulanta v Šentjerneju obdrži. Tudi ZD Novo mesto
se mora odločiti, ali ima dovolj kadra, da ima dislocirano ambulanto. Problem naj se razreši
enkrat za vselej, kar pomeni nemoteno delovanje ali zaprtje ambulante.
Ga. Milena Drnovšek je vprašala, ali se po novem delovnem času pediatrinje opravlja
kurativa, preventiva, ali oboje.
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Ga. Irena Zorc je pojasnila, da se je pojavil problem, saj nista zagotovljeni dve ločeni
čakalnici (za bolne otroke in za zdrave otroke), v primeru izbruha nalezljive bolezni.
G. župan je odgovoril, da je za to odgovorno vodstvo ZD Novo mesto, saj bi morala stroka
pravočasno opozoriti na to (ko so se prostori projektirali). Poudaril je še, da se je potrebno
opredeliti, da se do konca leta proučijo vse možnosti za delovanje pediatrije v Šentjerneju s
polnim delovnim časom.
G. Stanislav Bregar je predlagal, da občinski svet zadolži župana in občinsko upravo, da se
pediatrinja nemudoma vrne v ZP Šentjernej s polnim delovnim časom, prouči naj se
primernost prostorov v primeru različnih bolezni otrok, prouči naj se možnost zagotovitve
sredstev Občine Šentjernej za nemoteno delovanje pediatrije, zagotovi naj se vračilo
zdravstvenih kartotek pacientov v ZP Šentjernej.
G. Aleš Medle je še predlagal, da se proučijo možnosti za podelitev koncesije za pediatrično
ambulanto v Šentjerneju, saj bodo tako vodstvo Zdravstvenega doma Novo mesto, kot tudi
starši spoznali, da občinska uprava misli resno v zvezi z razrešitvijo nastale situacije v ZP
Šentjernej.
Sledilo je glasovanje o zgoraj omenjenih predlogih: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 336/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej zadolži župana in občinsko upravo, da s pogovori z
vodstvom Zdravstvenega doma Novo mesto zagotovi, da pediatrinja v Zdravstveni postaji
Šentjernej nemudoma prične z delom v okviru polnega delovnega časa.
O vseh aktivnostih se predstavnike občinskega sveta sproti obvešča.
II.
Preveri naj se primernost prostorov pediatrične ambulante v Zdravstveni postaji Šentjernej, v
primeru različnih bolezni otrok, ker ni zagotovljenih dveh ločenih čakalnic.
III.
Občinski svet zadolži občinsko upravo, da preveri možnost zagotovitve dodatnih finančnih
sredstev v letu 2010 za nemoteno delovanje pediatrične ambulante, v kolikor bo Občina
Šentjernej vztrajala pri konstantnem delu pediatrinje tudi v primeru, če ne bo zagotovljena
potrebna glavarina, kot jo določa normativ za pediatrijo in ostalo zdravstveno osebje.
IV.
Pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Novo mesto, naj se preveri
možnost prenosa zdravstvenih kartotek pacientov, ki so občani občine Šentjernej in so
opredeljeni pri zdravnikih v Zdravstvenem domu Novo mesto, k zdravnikom, ki delujejo v
Zdravstveni postaji Šentjernej.
V.
Občinski svet zadolži župana in občinsko upravo, da pridobi informacije
podelitve koncesije za pediatrično ambulanto v Zdravstveni postaji Šentjernej.

o možnostih

4. Obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za povečanje območja za
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kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju – 1. faza – 1. obravnava
Poročevalka: Ivanka Kraljič s.p., Proplan
Gre za ureditev območja velikosti 0,45 ha, ki je locirano severno od občinske zbirne
Trubarjeve ceste, za namen gradnje štirih stanovanjskih objektov. Pri ureditvi območja se na
vzhodni strani ohranjajo ureditve iz obstoječega veljavnega ureditvenega načrta za kvartarne
in storitvene dejavnosti, ki se nanašajo na šolska parkirišča, postajališče in obračališče za
avtobuse. V drugi fazi realizacije OPPN se interna cesta ob šolskih parkiriščih priključi na
Trubarjevo cesto v istem priključku, kot interna dostopna cesta za predvidene stanovanjske
objekte.
Razprava:
G. Igor Kalin: Gre za specifično območje (bližina vrtca, šole). Kakšna so zagotovila
investitorja, da predvidene mirne dejavnosti ne bi prešle v dejavnosti, moteče za vrtec, šolo
itd.
Ga. Ivanka Kraljič: Zagotovilo je sam odlok, kjer so navedene vse dejavnosti, ki so
prepovedane (meje hrupa, dovoljene z odlokom). Gre za ostre pogoje varovanja pred hrupom.
Glasovanje o prekvalifikaciji osnutka v predlog Odloka o OPPN za povečanje območja za
kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju – 1. faza: ZA – 13 ČLANOV (v času
glasovanja odsotna Stanislav Bregar in Jože Brulc)
Predlog odloka se bo obravnaval na eni izmed naslednjih sej.
5. Obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN Kaluder – 1. obravnava
Poročevalka: ga. Viktorija Bajec, Topos d.o.o.
Obravnavano območje je delno namenjeno za bivanje in delno za dejavnosti. Bivanju je
namenjen predvsem južni in zahodni del območja. Severni in vzhodni del se nameni za
dejavnosti (poslovno-proizvodno-obrtne) z možnostjo stanovanj v nadstropju. Območje ob
potoku Kaluder se ohranja kot območje zelenih površin z možnostjo ureditve pešpoti,
rekreacijskih površin oz. površin za prosti čas.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o prekvalifikaciji osnutka v predlog Odloka o OPPN
Kaluder: ZA – 14 ČLANOV
Predlog odloka se bo obravnaval na eni izmed naslednjih sej.
6. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Odloka o ZN industrijsko storitvene
cone Sejmišče, Šentjernej
Poročevalka: ga. Viktorija Bajec, Topos d.o.o.
S spremembami in dopolnitvami odloka se spreminja in dopolnjuje sprejeti odlok v vsebini, ki
se nanaša predvsem na dopolnitve odstopanj pri določitvi meril in pogojev za izvedbo
območja, uskladitve z novo zakonodajo ter na ostale tehnične popravke. S tem je dana
možnost, da se omogočijo manjša odstopanja od horizontalnih gabaritov tudi izven površine
za razvoj objekta ter izven gradbene linije. Navedene spremembe ne bodo bistveno vplivale
na ureditveno situacijo in ne bodo spreminjale zasnove celotnega območja zazidalnega načrta.
Gre za omogočanje funkcionalnejše izvedbe objekta.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi sprememb in dopolnitev odloka: ZA – 14
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ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 326/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu industrijsko storitvene cone Sejmišče, Šentjernej.
7. Obravnava predloga Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju občine
Šentjernej
Poročevalka: ga. Mija Jambrek, občinska uprava
Nov pravilnik bo podrobneje določal merila in pogoje na podlagi katerih bo občina izdala
soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij, razloge za preklic
soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, izjemno podaljšanje ter nadzor nad
obratovanjem v podaljšanem obratovalnem času, kot tudi redni obratovalni čas. Predlagajo se
še tri spremembe današnjega predlog pravilnika.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o posameznih popravkih pravilnika:
-

1. alineja 3. točke 6. člena se spremeni tako, da se glasi: »v neposredni bližini naseljenih
objektov ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 24. ure, vse ostale dni pa najdlje do
23. ure.«
Na koncu 2. alineje 1. in 2. točke 6. člena in na koncu 1. alineje 3. točke 6. člena se doda
besedilo: »Ozvočenim gostinskim vrtovom oziroma odprtim terasam ob petkih, sobotah in
dnevih pred prazniki do 24. ure, vse ostale dni pa najdlje do 22. ure.«
Na koncu 6. člena se doda besedilo: »Gostinski obrati v stanovanjskem naselju ali v
neposredni bližini naseljenih objektov so obrati, ki so od najbližjih stanovanjskih objektov
oddaljeni manj kot 100 m.«

Glasovanje o zgoraj omenjenih popravkih: ZA – 15 ČLANOV
Glasovanje o potrditvi pravilnika: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 325/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na
območju občine Šentjernej.
8. Obravnava predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Šentjernej za leto 2009
Poročevalka: ga. Andreja Topolovšek, občinska uprava
Spremembe na prihodkovni strani se nanašajo na spremenjen obseg transfernih prihodkov iz
državnega proračuna zaradi odobritve dodatnih nepovratnih sredstev za določene investicije
ter zmanjšanje višine planiranih kapitalskih prihodkov. Gre tudi za manjše spremembe v
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višini načrtovanih nedavčnih prihodkov, prejetih donacij in davčnih prihodkov. Na
odhodkovni strani je bilo potrebno vključiti nekaj novih obveznosti, kot so strošek za izdelavo
vrednotenja nepremičnin, sanacija strehe na dvorcu Prežek, projekt Aktivna e-Dolenjska.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi II. rebalansa za leto 2009: ZA – 12
ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 327/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o rebalansu
proračuna Občine Šentjernej za leto 2009 v predloženi vsebini.
9. Obravnava predloga Pravilnika o računovodstvu
Poročevalka: ga. Suzana Kovačič Mihorič, občinska uprava
Pravna podlaga pravilnika je Zakon o računovodstvu, podzakonski predpisi in Slovenski
računovodski standardi. S sprejetjem omenjenega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
računovodstvu, sprejet v letu 2003.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi Pravilnika o računovodstvu: ZA – 14
ČLANOV (v času glasovanja odsoten g. Jože Švalj)
Sprejet je bil
Sklep št. 332/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Pravilnika o računovodstvu Občine
Šentjernej v predloženi vsebini.
10. Obravnava predloga Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja določa, da mora ustanovitelj javnih vrtcev in šol uskladiti akte o ustanovitvi.
Zato spreminjamo odlok tako, da se v 9. členu spremeni sestava sveta šole: trije predstavniki
ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Spremeni se
tudi drugi člen predloga odloka, s katerim se trenutni mandat članov sveta šole predčasno ne
prekine, pač pa do izteka mandata deluje v obstoječi sestavi.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi predlagane spremembe Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej: ZA – 14
ČLANOV (V času glasovanja odsoten g. Jože Švalj).
Sprejet je bil
Sklep št. 333/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi
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javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej.
11. Obravnava predloga spremembe Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami na območju občine Šentjernej
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Sprememba je potrebna, da bo odlok usklajen z načrti zaščite in reševanja. Za zaščito in
reševanje v primeru nesreč v naši občini ni potrebno ustanavljati enote, ki so navedene v 36.
členu trenutno veljavnega odloka.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi predlagane spremembe Odloka o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Šentjernej: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 334/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog odloka o spremembi Odloka o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Šentjernej.
12. A) Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 2896/5, k.o. Šentjernej
Poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava
Navedeno zemljišče v naravi predstavlja prostor med cesto in zemljiščem katerega lastnik je
g. Franc Frančič, Dol. Stara vas 24, Šentjernej. Gre za travnik v izmeri 179 m2.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 328/2009
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2896/5, travnik v
izmeri 179 m², vpisani v vložni št. 2548, k.o. Šentjernej.
2. člen
Nepremičnina parc. št. 2896/5, k.o. Šentjernej preneha imeti značaj javnega dobra in postane
lastnina Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
12.B) Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 3602/11, k.o. Vrhpolje
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Na navedeni parcelni številki je bila izvedena parcelacija, na podlagi katere sta nastali novi
parcelni številki 3602/11 in 3602/12.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 329/2009
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3602/11, pot v izmeri
50 m² in nepremičnini s parc. št. 3602/12, pot v izmeri 267 m² vpisanima v vložni št. 2708,
k.o. Vrhpolje.
2. člen
Nepremičnini parc. št. 3602/11 in 3602/12, k.o. Vrhpolje prenehata imeti značaj javnega
dobra in postaneta lastnina Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
12.C) Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 3602/17, k.o. Vrhpolje
Izvedena je bila parcelacija, na podlagi katere je bil delu, ki ga želita prosilca odkupiti
dodeljena parc. št. 3602/17, k.o. Vrhpolje.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 330/2009
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3602/17, pot v izmeri
17 m², vpisani v vložni št. 2708, k.o. Vrhpolje.
2. člen
Nepremičnina parc. št. 3602/17, k.o. Vrhpolje preneha imeti značaj javnega dobra in postane
lastnina Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
12.Č) Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 2900/2, k.o. Šentjernej
V naravi predmetna nepremičnina predstavlja javno pot, ki poteka med zemljiščema katerih
lastnik je prosilec.
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Sledilo je glasovanje o predlaganemu sklepu: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 331/2009
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2900/2, pot v izmeri
241 m², vpisani v vložni št. 2548, k.o. Šentjernej.
2. člen
Nepremičnina parc. št. 2900/2, k.o. Šentjernej preneha imeti značaj javnega dobra in postane
lastnina Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
13. Obravnava Programa opremljanja stavbnih zemljišč v ISC Sejmišče II v Šentjerneju
Poročevalca: g. Milan Jakše, g. Janez Hrovat, občinska uprava
V območju zazidalnega načrta je lastnik parcele parc. št. 407/37, k.o. Šentjernej, pričel
pridobivati dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo poslovnega
objekta. Za navedeno gradnjo je investitor vložil vlogo za obračun komunalnega prispevka.
Na podlagi Odloka o komunalnem prispevku na območju občine Šentjernej se komunalni
prispevek na območjih, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi načrti, izračuna na podlagi
opremljanja, ki ga sprejme občinski svet.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 337/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Strokovne podlage za program opremljanja za
območje industrijsko storitvene cone Sejmišče v Šentjerneju z upoštevanjem izračunov
stroška za gradbeno parcelo 4.
Ta sklep začne veljati takoj.
Seja je bila končana ob 22.45 uri.
Številka: 062-29 /2009-OS
Datum: 25.11.2009
Zapisnik sestavila:
Damjana Kovačič

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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