OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ
ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 26. januarja 2011
ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjernej

Sejo je vodil župan Občine Šentjernej, g. Franc Hudoklin.
Na 3. redni seji so bili prisotni člani občinskega sveta: Stanislav Bregar, 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
Na 3. redni seji občinskega sveta je bilo navzočih 18 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- ga. Majda Kavšek, JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
- predstavnica medijev
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta
Pripomb na zapisnik ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 2. redne seje: ZA – 15
ČLANOV SVETA
Zapisnik 2. redne seje je bil sprejet.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta
Občine Šentjernej:
1.
2.
3.
4.
5.

Vprašanja in predlogi
Imenovanje člana v Komisijo za kmetijstvo Občine Šentjernej (poročevalka : ga. Mojca
Hrovat, namestnica predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
Imenovanje nadomestnega člana v Svet zavoda Osnovna šola Šentjernej (poročevalka:
ga. Mojca Hrovat)
Imenovanje organizacijskega odbora za pripravo občinskega praznika Jernejevo
(poročevalka: ga. Mojca Hrovat)
Obravnava poslovnega plana za leto 2011 JP EDŠ d.o.o. Šentjernej (poročevalka: ga.
Majda Kavšek, direktorica JP EDŠ d.o.o. Šentjernej)
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6.
7.
8.

9.

10.

Obravnava Investicijskega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Krke
– 2. faza, izgradnja kanalizacijskega sistema v občni Šentjernej (poročevalec: g. Janez
Hrovat, občinska uprava)
Obravnava osnutka Odloka o občinskih taksah Občine Šentjernej (poročevalka: ga.
Janja Umek, občinska uprava) – 1. obravnava
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; gradivo posredovano s sklicem 2. redne seje
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; gradivo
posredovano s sklicem 2. redne seje
Obravnava predloga Vaškega odbora Dolenja Stara vas in podpisnikov za odstranitev
prometnega znaka omejitve hitrosti 30 km/h, na Kotarjevi cesti v Šentjerneju
(poročevalec: g. župan Franc Hudoklin)

G. Janez Selak je predlagal razširitev današnjega dnevnega reda s točko »Obravnava
tehničnega popravka Odloka o OPPN Kaluder«.
G. Stanislav Bregar je predlagal umik 2., 3. in 4. točke današnjega dnevnega reda, saj po
njegovi oceni omenjene točke niso pripravljene v skladu s poslovnikom občinskega sveta.
Zapisnik delovnega telesa, ki je priložen h gradivu, še ni bil potrjen s strani članov delovnega
telesa, to je Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
G. župan je pojasnil, da se bo tehnični popravek OPPN Kaluder obravnaval na seji občinskega
sveta takoj, ko bodo razrešene nekatere pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na naknadnih
skupnih sestankih.
Glasovanje o predlogu g. Janeza Selaka za razširitev današnjega dnevnega reda s točko
»Obravnava tehničnega popravka Odloka o OPPN Kaluder: ZA – 6 ČLANOV, PROTI – 11
ČLANOV
Predlog za razširitev dnevnega reda ni bil sprejet.
Glasovanje o predlogu g. Stanislava Bregarja, da se 2., 3. in 4. točka dnevnega reda umaknejo
z današnjega dnevnega reda: ZA – 6 ČLANOV, PROTI – 11 ČLANOV
Predlog o umiku omenjenih točk ni bil sprejet.
Glasovanje o potrditvi današnjega dnevnega reda: ZA – 13 ČLANOV, PROTI – 5
ČLANOV
Predlog današnjega dnevnega reda je bil sprejet.
Ad 1) Vprašanja in predlogi
G. Darko Homan: Usklajevanje občinskega proračuna za leto 2011 se naj prične čim prej.
Nadzorni odbor Občine Šentjernej naj preveri način odpošiljanja pošte in izvedbe projektov
za strankarsko delo ter poda poročilo. V bodoče naj se za vsako posamezno glasovanje
občinskih svetnikov pripravi poimenski seznam glasovanja. Zakaj je potreben prometni znak
»omejitev hitrosti« na priključku za Pristavo na cesti Dolenje Mokro Polje – Hrastje? V
izogib zapletov pri delu komisij in odborov se predlaga, da se pripravijo ločeni osnutki
poslovnikov za delo stalnih delovnih teles občinskega sveta.
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G. Darko Homan je vložil tudi pisne pobude in vprašanja Liste za prihodnost.
G. župan: Prometni znak »omejitev hitrosti« na priključku za Pristavo bo odstranjen, ko bodo
zaključena dela na omenjeni relaciji.
Vsi odbori in komisije, razen nadzornega odbora, ki ima svoj poslovnik o delu, so
posvetovalna delovna telesa občinskega sveta, zato morajo pri svojem delu upoštevati
poslovnik občinskega sveta. Posamezno delovno telo ima lahko svoj poslovnik o delu, vendar
osnutek pripravi občinska uprava, v sodelovanju s člani posameznega delovnega telesa.
Odgovori na vsa pisna vprašanja Liste za prihodnost bodo posredovani v pisni obliki s
sklicem 4. redne seje občinskega sveta.
G. Aleš Medle je vprašal, kakšni so ukrepi Občine Šentjernej glede smradu, ki se širi z
odlagališča odpadkov CeROD.
G. Radko Luzar je predlagal skupni ogled odlagališča odpadkov CeROD.
G. župan: Skupni ogled CeROD-a bo organiziran v najkrajšem možnem času.
G. Janez Selak: Nadzorni odbor naj z občinsko upravo pregleda najemno pogodbo za prostore
in opremo Občine Šentjernej. Kako potekajo usklajevanja glede dopolnitve OPN Šmarješke
Toplice?
G. župan: O vseh pobudah oziroma aktivnostih glede usklajevanja OPN Šmarješke Toplice bo
občinski svet obveščen.
G. Stanislav Bregar: Občinska uprava naj pridobi podatke o številu opredeljenih pacientov pri
pediatrinji dr. Zorčevi. V kolikor je število zadovoljivo, naj se preuči možnost za polni
delovni čas pediatrinje, v kolikor ne, naj se preuči možnost povezave z Občino Škocjan glede
opredelitve njihovih občanov pri dr. Zorčevi. Občinska uprava naj pozove vodstvo ZD Novo
mesto, da zagotovi delo laboratorija v ZP Šentjernej vse dni v tednu oziroma tisti čas, ko
delujejo ambulante.
Pripravi naj se pisni pregled dosedanjih aktivnosti v zvezi z izgradnjo doma starejših občanov
v Šentjerneju. Pristopi naj se k imenovanju delovne skupine, v kateri naj bodo zastopani
predstavniki vseh strank in list, ki so zastopane v občinskem svetu ter strokovnjaki z
omenjenega področja.
Kdaj bodo nameščene krajevne table v Zameškem ter prometni znak pri mostu Draga-Mršeča
vas?
G. Albert Pavlič: Kakšno je stališče občinske uprave glede novogradnje otroškega vrtca?
Posreduje naj se podatki o izplačanih finančnih sredstvih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Šentjernej v letu 2010. Na kakšen način je bila zaključena zadeva glede
vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje končnim upravičencem? Zakaj je bil na
sprejem predsednika RS povabljen samo romski svetnik? Pravna služba ni upoštevala 41. in
43. člena poslovnika občinskega sveta pri pisnem odgovoru s prejšnje seje.
Ad 2) Imenovanje člana v Komisijo za kmetijstvo Občine Šentjernej
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal
g. Stanislav Sluga, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Občinskemu svetu je predlagal, da se o kandidaturi glasuje javno.
K razpravi se je javil g. Darko Homan. Predlagal je, da se dana točka umakne z dnevnega
reda, ker ni bil upoštevan pravilen postopek.
G. župan je dal na glasovanje predlog g. Homana, da se 2. točka umakne z današnjega
dnevnega reda.
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Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta.
ZA je glasovalo 5 članov.
PROTI je glasovalo 9 članov.
Predlog g. Homana ni bil sprejet.
G. Stanislav Bregar je poudaril, da pri točkah 2, 3 in 4 današnjega dnevnega reda ne bo
glasoval, ker zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni bil pregledan
in potrjen s strani članov omenjene komisije.
G. župan je dal na glasovanje predlog g. Stanislava Sluge, namestnika predsednika Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se izvedejo javne volitve za članstvo v
Odboru za kmetijstvo.
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov.
Predlog je bil sprejet.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
I.
V Komisijo za kmetijstvo Občine Šentjernej se imenuje:
Antonija Strojin, Mihovica 17, 8310 Šentjernej
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati naslednji dan po
uradni objavi.
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep je bil sprejet.
Ad3) Imenovanje nadomestnega člana v Svet zavoda Osnovna šola Šentjernej
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal
g. Stanislav Sluga, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razpravljali so člani občinskega svet:
Albert Pavlič, Darko Homan, Radko Luzar.
Glasovanje o predlogu g. Alberta Pavliča, da se izvede javno glasovanje za nadomestnega
člana v Svet zavoda OŠ Šentjernej:
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta (v času glasovanja odsoten g. Stanislav Bregar).
ZA je glasovalo 10 članov sveta.
PROTI je glasovalo 7 članov sveta.
Predlog je bil sprejet.
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G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje v Svet zavoda OŠ Šentjernej nadomestnega člana,
za mandatno obdobje 2010 – 2014:
Vida Medved, Volčkova vas 27, 8310 Šentjernej:
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta (v času glasovanja je bil odsoten g. Stanislav
Bregar).
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI sta glasovala 2 člana.
Predlog ni bil sprejet.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje v Svet zavoda OŠ Šentjernej nadomestnega člana, za
mandatno obdobje 2010 – 2014:
Pavla Turka, Prvomajska cesta 4, 8310 Šentjernej.
Navzočnost je priglasilo 17 članov (v času glasovanja je bil odsoten g. Stanislav Bregar).
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI sta glasovala 2 člana.
Sklep je bil sprejet.
Ad4) Imenovanje organizacijskega odbora za pripravo občinskega praznika Jernejevo
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal
g. Stanislav Sluga, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Občinskemu svetu je predlagal, da se izvedejo javne volitve.
G. župan je dal na glasovanje predlog, da se izvedejo javne volitve za članstvo v
organizacijskem odboru za pripravo občinskega praznika Jernejevo.
Navzočnost je priglasilo 17 članov (v času glasovanja je bil odsoten g. Stanislav Bregar).
ZA je glasovalo 16 članov.
Predlog je bil sprejet.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Imenuje se Organizacijski odbor za pripravo občinskega praznika Jernejevo v naslednji
sestavi:
I.
1. Franc Hudoklin, Gorenja Stara vas 20, 8310 Šentjernej
2. Igor Kalin, Mihovica 35, 8310 Šentjernej
3. Viktor Luzar, Cerov Log 16, 8310 Šentjernej
4. Anton Trpin, Trubarjeva cesta 1, 8310 Šentjernej
5. Pavel Turk, Prvomajska cesta 4, 8310 Šentjernej
II.
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Člani odbora izmed sebe izberejo predsednika odbora.
III.
Mandatna doba organizacijskega odbora poteče z dnem potek mandata občinskega sveta.
IV.
Sklicatelj prve seje odbora je župan občine.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati naslednji dan po
uradni objavi.
Navzočnost je priglasilo 17 članov ( v času glasovanja odsoten g. Stanislav Bregar)
ZA je glasovalo 10 članov.
Sklep je bil sprejet.
Ad5) Obravnava poslovnega plana za leto 2011 JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala ga. Majda
Kavšek, direktorica JP EDŠ d.o.o. Šentjernej.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Albert Pavlič, Darko Homan, Radko Luzar.
Odgovore in pojasnila je podala direktorica JP EDŠ d.o.o. Šentjernej.
G. župan je podal na glasovanje predlog sklepa:
I.
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s Poslovnim planom za leto 2011 JP EDŠ d.o.o.,
Šentjernej.
II.
Na naslednjo redno sejo naj se posredujejo obrazložitve in pisno mnenje Nadzornega sveta JP
EDŠ d.o.o. Šentjernej glede poslovnega plana iz I. točke tega sklepa.
Navzočnost je potrdilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov.
Sklep je bil sprejet.
Sledil je 10-minutni odmor.
Ad6) Obravnava Investicijskega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode v
porečju Krke – 2. faza, izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Šentjernej
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Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal g. Janez
Hrovat, občinska uprava.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Albert Pavlič, Darko Homan, Radko Luzar
Odgovore in pojasnila so podali g. Janez Hrovat, g. Milan Jakše, g. župan.
G. župan je podal na glasovanje predlog sklepa g. Alberta Pavliča:
Občinski svet Občine Šentjernej zadolži občinsko upravo, da dopis glede problematike
rekonstrukcije C.O.Ž. v Šentjerneju, izgradnje elektrokabelske kanalizacije, posreduje na
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energetiko.
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
Sklep je bil sprejet.
G. župan je podal na glasovanje sklep:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi Investicijski program odvajanja in čiščenja odpadne
vode v porečju Krke – 2. faza, izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Šentjernej.
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov.
Sklep je bil sprejet.
Ad 7) Obravnava osnutka Odloka o občinskih taksah Občine Šentjernej – 1. obravnava
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala ga. Vesna
Mancini, občinska uprava.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Darko Homan, Stanislav Bregar.
Ga. Vesna Mancini je podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami.
Glasovanje o prekvalifikaciji iz osnutka v predlog Odloka o občinskih taksah Občine
Šentjernej:
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta.
ZA je glasovalo 18 članov.
Prekvalifikacija je bila sprejeta.
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Ad 8) 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 – hitri postopek
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 2. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Suzana Kovačič Mihorič, občinska uprava.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Aleš Medle, Albert Pavlič.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo sta podala g. župan in ga. Suzana Kovačič Mihorič.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa g. Alberta Pavliča:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme priporočilo, da se podžupana Občine Šentjernej
odpovesta plačilu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI je glasovalo 7 članov.
Sklep je bil sprejet.
G. župan je poudaril, da sklep ni zavezujoč.
Glasovanje o predlogu sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme v drugi obravnavi pravilnik o spremembi Pravilnika
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Šentjernej:
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spremeni in dopolni Pravilnik o plačah in plačilih za
opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 3/2007).
2. člen
V prvem odstavku petega člena ter šestega člena se črta:
»Odlok o plačah funkcionarjev«
3. člen
V šestem členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Podžupanu kot članu občinskega sveta ne pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega
sveta ali na seji delovnega telesa, ki pripada drugim članom občinskega sveta.«
4. člen
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V 7. členu se črta:
»Delo, ki ga opravlja nepoklicni podžupan kot član občinskega sveta oziroma drugih delovnih
teles, se obračunava v skladu s kriteriji, ki veljajo za člane delovnih teles. Skupna vsota za
opravljanje te funkcije ne sme preseči iz zakona določenega limita.«
5. člen
V dvanajstem členu se:
-»62 EUR« nadomesti s »70 EUR«.
-»42 EUR«nadomesti s »50 EUR«.
Doda se nov 5. odstavek, ki se glasi:
»Za izvedbo posamičnega nadzora na podlagi letnega načrta dela ali sklepa, so člani
nadzornega odbora upravičeni do izplačila nagrade v višini 80 EUR neto.
Plačilo za izvedbo nadzora se obračuna po predložitvi dokončnega poročila o opravljenem
nadzoru županu občine«.
6. člen
Ostala določila Pravilnika ostanejo nespremenjena.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o
povračilu stroškov v Občini Šentjernej, pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku.
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
Sklep je bil sprejet.
Ad 9) Obravnava spremembe Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju
občine Šentjernej
Gradivo za to točko so člani prejeli s sklicem 2. redne seje. Obrazložitev je podala ga. Vesna
Mancini, občinska uprava.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Renata Turk, Darko Homan, Albert Pavlič, Luka Luzar, Igor Kalin, Stanislav Bregar.
Po razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi predlaganih sprememb Pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost, na območju občine Šentjernej.
Navzočnost je priglasilo 18 članov.
PROTI je glasovalo 18 članov.
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Predlog sprememb omenjenega pravilnika ni bil sprejet.
Glasovanje o predlogu sklepa g. Alberta Pavliča:
I.
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje delovno skupino za pripravo sprememb in
dopolnitev Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju občine Šentjernej, v sledeči sestavi:
Igor Kalin
Renata Turk
Albert Pavlič
pristojni delavci občinske uprave
II.
Čistopis pravilnika iz I. točke tega sklepa se obravnava na eni izmed naslednjih sej
občinskega sveta.
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta.
ZA je glasovalo 18 članov.
Sklep je bil sprejet.
Ad 10) Obravnava predloga Vaškega odbora Dolenja Stara vas in podpisnikov za
odstranitev prometnega znaka omejitve hitrosti 30 km/h na Kotarjevi cesti v Šentjerneju
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal g. župan Franc
Hudoklin.
Razpravljal je Radko Luzar, član občinskega sveta. G. župan je podal odgovore v zvezi z
razpravo.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej zadolži g. župana in občinsko upravo, da skliče skupni
sestanek z vaščani, podpisniki peticije, Vaškim odborom Dolenja Stara vas in s predstavniki
Civilne iniciative Kotarjeve ceste, glede skupnega dogovora za omejitev hitrosti na Kotarjevi
cesti v Šentjerneju.
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta.
ZA je glasovalo 18 članov.
Sklep je bil sprejet.
Seja je bila končana ob 22.10 uri.
Številka: 032-3/2011-OS
Datum: 26.01.2011
Zapisnik pripravila:
Damjana Kovačič, viš. upr. del.

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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