OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ
ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 22. decembra 2010
ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjernej

Sejo je vodil župan Občine Šentjernej, g. Franc Hudoklin.
Na 2. redni seji so bili prisotni člani občinskega sveta: Darko Homan, Jože Hrovat, Mojca
Hrovat, Silvester Jurkovič, Igor Kalin, Boris Kovačič, Luka Luzar, Radko Luzar, Viktor
Luzar, Aleš Medle, Albert Pavlič, Janez Selak, Stanislav Sluga, Antonija Strojin, Jože Švalj,
Renata Turk, Matjaž Zagorc
OP.: Silvester Jurkovič je prišel na sejo ob 17.15 uri.
Odsoten: Stanislav Bregar
Na 2. redni seji občinskega sveta je bilo navzočih 17 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- ga. Marina Jordan, tajnica Občinske volilne komisije
- ga. Claudia Jerina Mestnik, direktorica Knjižnice Mirana Jarca
- ga. Viktorija Bajec, Topos d.o.o.
- g. Dušan Granda, Topos d.o.o.
- g. Bojan Šinkovec, OO N.Si Šentjernej
- predstavnica medijev
Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta
G. Viktor Luzar: Na drugi strani se popravi število mandatov stranke DeSUS – 1 mandat.
Glasovanje o potrditvi zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta: ZA – 13 ČLANOV
SVETA
Zapisnik konstitutivne seje je bil sprejet.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta
Občine Šentjernej:
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1.
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3.
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7.

8.
9.
10.
11.

Vprašanja in predlogi
Potrditev mandata članu občinskega sveta, Alešu Medletu, Zapuže 7, 8310 Šentjernej
(poročevalec: g. Boris Kovačič, predsednik mandatne komisije)
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2011 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
(poročevalka: ga. Claudia Jerina Mestnik, direktorica)
Predlog tehničnega popravka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
(OPPN) Kaluder (poročevalec: predstavnik podjetja Topos d.o.o.)
Predlog tehničnega popravka sprejetega Odloka o OPN Občine Šentjernej (poročevalec:
predstavnik podjetja Topos d.o.o.)
Imenovanje komisij in odborov Občinskega sveta Občine Šentjernej (poročevalka: ga.
Mojca Hrovat, namestnica predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja)
Obravnava spremembe Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcij občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov ter o
povračilih stroškov v občini Šentjernej (poročevalka: ga. Janja Umek, občinska uprava)
– hitri postopek
Obravnava spremembe Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju občine
Šentjernej (poročevalka: ga. Janja Umek, občinska uprava) – hitri postopek
Informacija o začasnem financiranju
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2011 (poročevalka: ga. Suzana Kovačič Mihorič, občinska uprava)
Obravnava sklepa o začasnem financiranju Občine Šentjernej v obdobju januar - marec
2011 (poročevalec: g. župan Franc Hudoklin)

G. Janez Selak je v imenu liste Skupaj za prihodnost predlagal razširitev današnjega dnevnega
reda s točko, ki je bila predvidena za obravnavo na 2. izredni seji občinskega sveta.
G. Luka Luzar je predlagal razširitev 6. točke današnjega dnevnega reda, in sicer kandidatkam
in kandidatom, ki kandidirajo v odbore in komisije, naj se omogoči predstavitev.
G. župan je pojasnil, da poslovnik občinskega sveta ne predvideva predstavitve kandidatov.
Glasovanje o predlogu g. Janeza Selaka za razširitev današnjega dnevnega reda: ZA – 5
ČLANOV, PROTI – 10 ČLANOV
Predlog za razširitev dnevnega reda ni bil sprejet.
G. Albert Pavlič je podal ločeno mnenje: g. župan kot predsedujoči ne omogoča članom
občinskega sveta, da opravijo svojo primarno dejavnost; to je da izrazijo svoja mnenja in
predloge. Drastično se posega v ustavno zagotovljene pravice. Pravna služba naj se do tega
opredeli do naslednje redne seje, v nasprotnem primeru bo sprožil aktivnosti, ki bodo
nevtralizirale takšno avtoritativno vodenje in samovoljo mimo poslovnika občinskega sveta.
Ad 1 Vprašanja in predlogi
Ga. Mojca Hrovat: Zemljišča, ki so predvidena za obrtno cono na Mokrem Polju, so
ovrednotena kot stavbna zemljišča, v naravi pa gre za gozdne površine. Ali je občanom
Mokrega Polja, ki so lastniki teh zemljišč, možno pomagati glede nižjega plačila dajatev,
dokler se ne izve, kako se bodo zadeve dokončno uredile?
G. župan: Geodetsko upravo RS se zaprosi za pisni odgovor.
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G. Albert Pavlič: Preko sredstev javnega obveščanja smo bili obveščeni, da bo zaprta COŽ
zaradi rekonstrukcije. Skoraj mesec dni praktično ni bilo nobenih aktivnosti na COŽ. Kar
nekaj dni so bile luknje oziroma jame nezavarovane. Tudi obvoz je sporen, saj občinska
uprava ni sanirala udarnih jam na obvozu, kljub veliki migraciji občanov.
Zahteval je pisne odgovore na naslednja vprašanja:
Kdaj se bodo dela končala, kakšna je dinamika, kako je sestavljena pogodba. Zahteval je
vpogled v dokumentacijo (kakšen je elaborat oz. kakšne so obligacije, da se lahko projekt
izvaja na tak način).
Iz Ceroda se širi neznosen smrad (pritožbe občanov Mokrega Polja). Ali so bile opravljene
meritve v skladu s pozitivno zakonodajo na tem področju?.
Kamioni migrirajo iz drugih občin skozi center Šentjerneja. Ali je to pod kontrolo? Ali je
občinska uprava seznanjena, kaj se dogaja na tem področju, ali pa je to prepuščeno neki
stihiji?
G. Darko Homan je izrazil pobudo, da se najkasneje do februarja 2011 skliče seja
posvetovalne narave, na temo »sodelovanje«, z udeležbo članov občinskega sveta, članov
komisij in odborov in občinske uprave.
G. župan: v mesecu januarju prihodnje leto bo organiziran posvet s predstavniki lokalne
samouprave, na temo »organizacija dela in vodenje sej občinskega sveta in delovnih teles«.
Vabljeni bodo člani občinskega sveta, člani delovnih teles in občinska uprava.
Ad 2 Potrditev mandata članu občinskega sveta, Alešu Medletu, Zapuže 7, 8310
Šentjernej
Poročevalec: g. Boris Kovačič, predsednik komisije za potrditev mandatov članov
občinskega sveta
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje. Poročilo je podal g.
Boris Kovačič, predsednik komisije za potrditev mandatov.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
I.
Potrdi se mandat novoizvoljenemu članu Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bil
izvoljen na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010, za mandatno obdobje štirih let. Ta član je:
Aleš Medle, Zapuže 7, 8310 Šentjernej.
II.
Ta sklep prične veljati takoj.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ad 3 Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2011 Knjižnice Mirana Jarca Novo
mesto
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Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala ga. Claudia
Jerina Mestnik, direktorica Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Darko Homan, Albert Pavlič, Janez Selak.
Direktorica knjižnice in župan sta podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje predlog finančnega načrta za leto 2011 Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto.
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov.
Sklep je bil sprejet.
Ad4 Predlog tehničnega popravka sprejetega Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Kaluder
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podala
Viktorija Bajec, Topos d.o.o.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Homan Darko, Igor Kalin, Radko Luzar, Albert Pavlič.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej umakne 4. točko dnevnega reda 2. redne seje »Predlog
tehničnega popravka sprejetega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Kaluder«. Obravnava se na naslednji redni seji občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI so glasovali 4 člani.
Sklep je bil sprejet.
Ad 5 Predlog tehničnega popravka sprejetega Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podala
Viktorija Bajec, Topos d.o.o.
Po sklicu so člani sveta prejeli:
- amandma št. 1 k predlogu tehničnega popravka Odloka o OPN Občine Šentjernej, ki so ga
vložili člani občinskega sveta: Jože Hrovat, Mojca Hrovat, Jože Švalj, Boris Kovačič,
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Antonija Strojin, Jože Brulc (ni član sveta; predsednik OO SD), Matjaž Zagorc, Igor Kailn,
Stanislav Sluga, Viktor Luzar, Silvester Jurkovič
- amandma št. 2 k predlogu tehničnega popravka Odloka o OPN Občine Šentjernej, ki so ga
vložili člani občinskega sveta: Darko Homan, Radko Luzar, Albert Pavlič, Janez Selak,
Renata Turk, Luka Luzar, Aleš Medle
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Darko Homan, Jože Švalj, Albert Pavlič.
Po končani razpravi je g. župan dal na glasovanje amandma št. 1 desetih podpisnikov
občinskega sveta:
Drugi odstavek 79. člena Odloka o OPN opredeljuje objekte v okviru območij za kmetijsko
proizvodnjo. Določa, da so razmerja 1:1,5 in 1:3. Maksimalna širina je lahko 25 m,
maksimalna dolžina pa 50 m, pri čemer »je lahko tudi do +30% odstopanje pri razmerju
stranic in velikosti objekta.«.
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Amandma št. 1 je bil sprejet.
G. Pavlič je predlagal, da se k sprejetemu amandmaju eksplicitno doda navedba lokacij (IK
območja).
Glasovanje o predlogu g. Alberta Pavliča, da se v sprejetem amandmaju eksplicitno doda
navedba lokacij (IK območja):
Navzočnost priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI je glasovalo 9 članov.
Predlog sklepa ni bil sprejet.
Glasovanje o amandmaju št. 2 sedmih podpisnikov občinskega sveta:
V 191. členu Odloka o OPN Občine Šentjernej se doda stavek: »Čopi so dovoljeni le, če so
prisotni na večini okoliških objektov. Dovoli se po ena osna trikotna fičara na posamezni
strešini. Pomožni objekti so lahko locirani tudi med glavno fasado in javnim prostorom:«
Navzočnost je potrdilo 17 članov.
ZA je glasovalo 16 članov.
Amandma št. 2 je bil sprejet.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Tehničnega popravka Odloka o OPN
Občine Šentjernej, vključno s sprejetima amandmajema št. 1 in št. 2.
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Navzočnost je priglasilo 17 članov.
ZA je glasovalo 17 članov.
Sklep je bil sprejet.
G. Pavlič je predlagal, da se kompromisno skuša rešiti tudi 4. točka današnjega dnevnega reda
(glasuje naj se o preklicu sklepa, da se 4. točka umakne z današnjega dnevnega reda.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej prekliče sprejeti sklep, da se 4. točka dnevnega reda umakne
z današnjega dnevnega reda.
Navzočnost je priglasilo 17 članov.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI je glasovalo 9 članov.
Predlog sklepa ni bil sprejet.
Ad 6 Imenovanje komisij in odborov Občinskega sveta Občine Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta dobili s sklicem seje. Obrazložitev je podala ga. Mojca
Hrovat, namestnica predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Članom občinskega sveta je predlagala, da glasujejo o izvedbi volitev za člane komisij in
odborov.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej izvede tajne volitve za imenovanje komisij in odborov
Občinskega sveta Občine Šentjernej.
Navzočnost je priglasilo 17 članov.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI je glasovalo 6 članov.
Sklep je bil sprejet.
G. župan je predlagal 3-člansko komisijo za izvedbo tajnih volitev.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje komisijo za izvedbo tajnih volitev v naslednji
sestavi:
- Radko Luzar
- Mojca Hrovat
- Stanislav Sluga
Navzočnost je priglasilo 17 članov.
ZA je glasovalo 17 članov.
Sklep je bil sprejet.
Sledile so tajne volitve za članstvo v komisijah in odborih.
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Poročilo o izidu tajnih volitev za člane stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine
Šentjernej:
Število prejetih glasov za članstvo v odboru za okolje in prostor:
Homan Darko, 17
Bratkovič Janez, 13
Švalj Jože, 11
Luzar Stanislav, 10
Hrovat Jože, 10
Pavlič Albert, 7
Judež Matjaž, 6
Šinkovec Bojan, 5
Gorenc Stanko, 4
Število prejetih glasov za članstvo v statutarno-pravni komisiji:
Turk Renata, 17
Grubar Darja, 16
Strojin Antonija, 12
Jurkovič Silvester, 12
Jakše Anton, 9
Bevc Franc, 8
Ljubi Robert,5
Število prejetih glasov za članstvo v komisiji za elementarne nesreče:
Medle Aleš, 15
Švalj Jože, 12
Hrovat Mojca, 11
Borse Pavel, 10
Junc Franc, 10
Selak Simona, 7
Šinkovec Franc, 7
Luzar Radko, 6
Zoretič Alojz, 5
Kromar Franci, 1
Stopar Vinko, /
Število prejetih glasov za članstvo v komisij za kmetijstvo:
Hrovat Jože, 11
Košak Andrej, 11
Vodopivec Marko, 10
Zagorc Matjaž, 10
Kovač Janez, 5
Žagar Dejan, 5
Pavlič Simon, 4
Število prejetih glasov za članstvo v nadzornem odboru:
Antončič Zdenko, 17
Judež Matjaž, 17
Košak Matjaž, 16
Štemberger Simon, 10
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Brulc Jože, 9
Bakše Ignac, 8
Kovačič Franc, 7
Število prejetih glasov za članstvo v komisiji za nagrade in priznanja:
Selak Janez, 17
Cvelbar Peter, 14
Franko Slavko, 14
Hrovat Jože, 11
Sluga Stanislav, 11
Kovačič Milena, 5
Šolar Franc, 5
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
Sklep
Imenuje se Odbor za okolje in prostor Občine Šentjernej v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Darko Homan, TGB 2, 8310 Šentjernej
Janez Bratkovič, Gor. Vrhpolje 62B, 8310 Šentjernej
Jože Švalj, Dol. Brezovica 5, 8310 Šentjernej
Stanislav Luzar, Orehovica 33, 8310 Šentjernej
Jože Hrovat, Gor. Brezovica 21, 8310 Šentjernej
Sklep

Imenuje se Statutarno-pravna komisija Občine Šentjernej v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Renata Turk, Turopolje 9, Šentjernej
Darja Grubar, Orehovica 5, Šentjernej
Antonija Strojin, Mihovica 17, Šentjernej
Silvester Jurkovič, Trdinova cesta 19, Šentjernej
Anton Jakše, Cerov Log 18, Šentjernej
Sklep

Imenuje se Nadzorni odbor Občine Šentjernej v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

ANTONČIČ ZDENKO, Dol. Mokro Polje 34, Šentjernej
JUDEŽ MATJAŽ, COŽ 54A, Šentjernej
KOŠAK MATJAŽ, Dol. Maharovec 21, Šentjernej
ŠTEMBERGER SIMON, COŽ 25, Šentjernej
BRULC JOŽE, Cerov Log 8, Šentjernej

Sklep
Imenuje se Komisija za nagrade in priznanja Občine Šentjernej v naslednji sestavi:
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1.
2.
3.
4.
5.

Janez Selak, Novomeška cesta 12a, Šentjernej
Peter Cvelbar, Vrh pri Šentjerneju 3, Šentjernej
Slavko Franko, Orehovica 41, Šentjernej
Jože Hrovat, Gor. Brezovica 21, Šentjernej
Stanislav Sluga, Dol. Brezovica 15, Šentjernej
Sklep

Imenuje se Komisija za elementarne nesreče Občine Šentjernej v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Aleš Medle, Zapuže 7, Šentjernej
Jože Švalj, Dol. Brezovica 5, Šentjernej
Mojca Hrovat, Gor. Brezovica 31, Šentjernej
Pavel Borse, Dol. Maharovec 32, Šentjernej
Franc Junc, Pristava 9, Šentjernej
Sklep

Imenuje se Komisija za kmetijstvo Občine Šentjernej v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.

Jože Hrovat, Gorenja Brezovica 21, Šentjernej
Andrej Košak, Hrvaški Brod 22, Šentjernej
Marko Vodopivec, Roje 15, Šentjernej
Matjaž Zagorc, Gorenje Vrhpolje 15, Šentjernej

Občinski svetniki so sprejeli ugotovitveni sklep:
Na podlagi ugotovitve Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da sta v
Komisijo za kmetijstvo Občine Šentjernej imenovana le dva člana občinskega sveta, se opravi
dopolnilno imenovanje na naslednji redni seji občinskega sveta.
G. župan je zaradi pozne ure predlagal umik 7. in 8. točke današnjega dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej umika 7. in 8. točko dnevnega reda 2. redne seje. Omenjeni
točki naj se uvrstita na dnevni red 3. redne seje občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 14 članov.
ZA je glasovalo 13 članov.
Sklep je bil sprejet.
Ad 9) Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2011
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podala ga.
Suzana Kovačič Mihorič, občinska uprava.
Razpravljal je g. Janez Selak.
Po razpravi je g. župan dal na glasovanje predlog sklepa:
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
I.
Vrednost točke, ki bo osnova za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine Šentjernej za leto 2011 znaša:
• za stanovanja in počitniške hiše in garaže zasebnih lastnikov
• za objekte družbene dejavnosti
• za poslovne površine v stavbah, ki se uporabljajo in
nezazidana stavbna zemljišča v uporabi podjetja
• za poslovne površine v stavbah, ki se ne uporabljajo
• za ostala nezazidana stavbna zemljišča

0,0001878
0,0001191
0,0002380
0,0004607
0,0000449

II.
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za
odmero nadomestila za pravne in fizične osebe.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej,
uporablja pa se od 01.01.2011 dalje.
Navzočnost je priglasilo 14 članov.
ZA je glasovalo 14 članov.
Sklep je bil sprejet.
Ad 10 Informacija o začasnem financiranju Občine Šentjernej v obdobju januar –
marec 2011
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podala ga.
Branka Jakše, občinska uprava.
Razpravljal je g. Darko Homan.
Sledilo je glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s sklepom o začasnem financiranju Občine
Šentjernej v obdobju januar – marec 2011.
Seja je bila končana ob 21.37 uri.
Številka: 032-2/2010-OS
Datum: 22.12.2010
Zapisnik pripravila:
Damjana Kovačič, viš. upr. del.

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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