OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 22. junija 2011 ob
18.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjernej

Sejo je vodil župan Občine Šentjernej, g. Franc Hudoklin.
Na 7. 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, Albert Pavlič, Janez Selak, Stanislav Sluga, Antonija Strojin, Jože Švalj,
Renata Turk, Matjaž Zagorc
Odsoten g. Aleš Medle.
OP: g. Boris Kovačič je prišel na sejo ob 18.25 uri, g. Jože Švalj pa 19.00 uri.
Na 7. redni seji občinskega sveta je bilo navzočih 17 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- ga. Jožica Fabjan, Komunala Novo mesto d.o.o.
- ga. Mojca Špec Potočar, RC Novo mesto
- g. Dušan Harlander, ZZV Novo mesto
- g. Slavko Franko, Komisija za nagrade in priznanja Občine Šentjernej
- g. Simon Štemberger, NO Občine Šentjernej
- mediji
Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta
G. Albert Pavlič: Na strani 4: sprejeti sklep občinskega sveta, št. 032-79/2011, glede sklica
izredne seje na temo načina reševanja problematike predšolske vzgoje, se naj realizira
najpozneje v roku 14-ih dni.
Stran 6: v predlogu zapisnika niso navedeni razlogi za protestni odhod članov opozicijskih
strank po izidu tajnih volitev za nadomestno članstvo v nekaterih komisijah in odborih.
G. župan: Izredna seja občinskega sveta bo sklicana takoj, ko bo pripravljena vsa
dokumentacija za obravnavo. Zapisniki so kratki izvlečki sej, vsak član občinskega sveta pa
ima možnost poslušati magnetogram seje.
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G. Darko Homan: stran 2: Kje so razlogi za nedelovanje odbora za okolje in prostor, saj
predsednik odbora do sedaj še ni sklical nobene seje? Komisija za elementarne nesreče bi
morala na podlagi 68. člena poslovnika dajati mnenja občinskemu svetu o načrtih zaščite in
reševanja. Predsedniki odborov in komisij sklicujejo seje na lastno pobudo, na pobudo članov
delovnih teles, ali na pobudo občinskih svetnikov.
Ugotavlja še, da v gradivu ni pisnih odgovorov na vprašanja in pobude s prejšnje seje.
G. župan: Ocena komisije za elementarne nesreče v prejšnjem mandatu je bila narejena in
poslana pristojnim službam na republiški ravni. Pisni odgovor glede lanskoletnih poplav je bil
dan na prejšnji seji občinskega sveta. Predsednik odbora za okolje in prostor (odsoten na seji
pri dani razpravi) bo sejo odbora sklical takoj, ko bo pripravljena vsa dokumentacija za
obravnavo; predvidoma v prvi polovici meseca julija.
G. Albert Pavlič je predlagal sklep, da se sklep št. 032-79/2011 realizira najpozneje v roku
štirinajstih dni.
G. župan je dal na glasovanje predlog g. Alberta Pavliča:
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI je glasovalo 8 članov.
Predlog sklepa ni bil sprejet.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 6. redne seje: ZA – 13 članov, PROTI – 3 člani
Zapisnik 6. redne seje je bil sprejet.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta
Občine Šentjernej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Vprašanja in predlogi
Obravnava Letnega poročila za leto 2010 Komunale Novo mesto d.o.o. (poročevalka:
ga. Jožica Fabjan, Komunala Novo mesto d.o.o.)
Obravnava Letnega poročila 2010 in Planskih izhodišč, programa dela in finančnega
načrta za leto 2011 Razvojnega centra Novo mesto (poročevalka: mag. Mojca Špec
Potočar, direktorica RC Novo mesto)
Seznanitev z Regijsko strategijo za zmanjševanje neenakosti v zdravju s pomočjo
krepitve zdravja na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju za obdobje 2010 - 2015
(poročevalec: g. Dušan Harlander, direktor ZZV Novo mesto)
Obravnava predloga sklepa o podelitvi nagrad in priznanj Občine Šentjernej v letu 2011
(poročevalec: g. Slavko Franko, namestnik predsednika Komisije za nagrade in
priznanja Občine Šentjernej)
Obravnava predloga Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v občini Šentjernej
(poročevalec: g. župan Franc Hudoklin, občinska uprava) – druga obravnava; gradivo
posredovano s sklicem 6. redne seje
Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (poročevalec: g. Janez
Hrovat, občinska uprava)
Obravnava pobude za poimenovanje velike dvorane KC Primoža Trubarja (poročevalca:
g. Stanislav Bregar, g. Janez Selak, občinska svetnika)
Poročilo o obisku predstavnikov občine Svrljig v občini Šentjernej (poročevalka: ga.
Branka Jakše, občinska uprava)
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G. Albert Pavlič je predlagal razširitev današnjega dnevnega reda v skladu s 116. členom
poslovnika.
G. župan je dal predlog sklepa g. Alberta Pavliča na glasovanje:
Današnji dnevni red naj se razširi z dodatno točko »Poročilo župana o opravljenih nalogah
med dvema sejama in o izvrševanju sklepov med obema sejama.
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI je glasovalo 9 članov.
Predlog sklepa ni bil sprejet.
G. Albert Pavlič je dal ločeno mnenje: Glede na to, da je 116. člen poslovnika zavezujoč,
zahteva, da se pravna služba občinske uprave in pristojni organ Urada za lokalno samoupravo
pisno opredeli na izid glasovanja. O tem naj svetniki glasujejo.
G. Igor Kalin: V bodoče naj bo realizacija sklepov priložena h gradivu občinskim svetnikom.
Ker danes pisne realizacije sklepov ni v gradivu, naj g. župan to upošteva v bodoče.
Glasovanje o predlogu sklepa g. Alberta Pavliča:
Občinski svet Občine Šentjernej zadolži pravno službo občinske uprave in pristojni organ
Urada za lokalno samoupravo, da se pisno opredeli do glasovanja o poročilu o realizaciji
sklepov med dvema sejama.
ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI je glasovalo 9 članov.
Predlog sklepa ni bil sprejet.
G. župan je dal na glasovanje potrditev današnjega dnevnega reda:
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI je glasovalo 6 članov.
Današnji dnevni red je bil sprejet.
1. Vprašanja in predlogi
G. Igor Kalin vloži pisno pobudo občinskih odborov LDS, SLS, SD in DeSUS za ustanovitev
mladinskega centra v Šentjerneju. Občinska uprava naj prouči to možnost. V najkrajšem času
naj se pripravi načrt, v kakšnem času bi to bilo lahko realizirano. Pripravljen je sodelovati pri
pripravi gradiva.
G. Darko Homan: Zakaj se ni poiskalo cenejše rešitve pri nadomeščanju dela za čas
porodniškega dopusta v občinski upravi? Predstavniki odbora za pripravo prireditve Jernejevo
naj predstavijo program in aktivnosti ter ga predložijo svetnikom v razpravo.
Glede na zadolženost občine ni pričakovati, da bi Občina za projekte lahko računala na
nepovratna finančna sredstva z lastno udeležbo v bodoče. Kakšne ukrepe občinska uprava
pripravlja za pridobitev kreditne sposobnosti?
Ustanovljena je nova civilna iniciativa za reševanje romske problematike (ciganska; oni sami
so se tako poimenovali). Ustanovljena je tudi komisija za spremljanje položaja romske
problematike. Za uspešno rešitev bo potrebno poiskati strategijo in operativni plan dela in
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sodelovanja zainteresiranih občanov. Kako se bo naloge lotila občinska uprava? Kako bo
iskala prave rešitve pri usklajevanju teh vprašanj? Kako napreduje urejanje spletne strani
Občine Šentjernej? Pričakuje tudi pisne odgovore na vse pobude in vprašanja s prejšnje seje.
G. župan je odgovoril, da bodo vsi pisni odgovori svetnikom posredovani.
G. Albert Pavlič preda ustno pobudo starejših občank in občanov občine, da se takoj pristopi k
postopkom za izgradnjo doma starejših občanov.
Glede problematike otroškega varstva pričakuje pisni odgovor oddelka za družbene dejavnosti
v čim krajšem času.
Pravna služba naj pripravi pisno stališče glede na izid glasovanja (116. člen poslovnika), saj je
poslovnik zavezujoč. Pisni odgovor pričakuje tudi s strani pristojnega organa urada za lokalno
samoupravo. Čim prej naj se skliče izredna seja na temo reševanja problematike otroškega
varstva.
Na naslednjo redno sejo se naj uvrsti točka »Reševanje Starega sejmišča s konkretnimi
rešitvami«.
Glasovanje o predlogu sklepa g. Alberta Pavliča:
Občinski svet Občine Šentjernej zadolži občinsko upravo in župana, da se na dnevni red
naslednje redne seje uvrsti predlog celovite rešitve problematike Starega sejmišča.
Za je glasovalo 6 članov.
Sklep št. 85/2011 je bil sprejet.
Glasovanje o predlogu sklepa g. Alberta Pavliča:
Občinski svet Občine Šentjernej zadolži občinsko upravo, da se izredna seja na temo
problematike otroškega varstva skliče pred naslednjo redno sejo občinskega sveta.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI je glasovalo 9 članov.
Predlog sklepa ni bil sprejet.
G. Janez Selak: G. Žulič na Njivicah je še edini brez vodovoda v občini. Kako to rešiti?
Predlagal je, da se v Šentjernejskem glasilu predstavijo vsi uslužbenci občinske uprave s
fotografijami in s kratkim opisom njihovega dela. Namreč, veliko občanov ne pozna
zaposlenih. Lahko se predstavijo tudi pomembnejši odbori.
G. župan je povedal, da bo pisni odgovor glede G. Žuliča posredovan na eno izmed naslednjih
sej. Predhodno bo sklican sestanek s Komunalo Novo mesto d.o.o.
G. Radko Luzar je predlagal možnost vzpostavitve Šentjernejskega kanala, z namenom
prenosa sej občinskega sveta. S tem bi bila dana možnost vsem občanom, da se seznanijo z
delom občinskega sveta.
G. župan: Pobuda je dobra, vendar povezana s finančnim sredstvi. Preveri se, kakšne so
možnosti za vzpostavitev omenjenega kanala, ko bodo pridobljeni podatki, bo posredovan
odgovor.
G. Stanislav Bregar: Svet zavoda OŠ Šentjernej naj bi na Občino poslal pobudo za reševanje
cestne infrastrukture zaradi varnosti otrok na poti v šolo (cesta mimo šolskega igrišča, šolsko
postajališče do Prvomajske ceste, pot od Starega sejmišča do šole).
G. župan: Posredovan bo pisni odgovor.
G. župan je vprašal g. Darka Homana svetnika liste Skupaj za prihodnost, kdo mu je dal
pooblastila za zbiranje podatkov o sklenjenih pogodbah in drugih poslovnih sodelovanjih med
Občino Šentjernej in različnimi inštitucijah. Občinski svetnik po njegovem mnenju nima te
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pravice (načeloma gre za poslovno skrivnost). G. Homana je zaprosil, da do naslednje redne
seje poda pisni odgovor.
G. Darko Homan je odgovoril g. županu, naj bodo njegova vprašanja in podatki konkretno
definirani, v nasprotnem primeru ne bo mogel podati pisnega odgovora.
2. Obravnava Letnega poročila za leto 2010 Komunale Novo mesto d.o.o.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala ga. Jožica
Fabjan, Komunala Novo mesto d.o.o.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Luka Luzar, Albert Pavlič, Stanislav Bregar, Janez Selak
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podala ga. Jožica Fabjan.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letno poročilo za leto 2010 javnega podjetja
Komunala Novo mesto d.o.o.
ZA je glasovalo 16 članov.
V času glasovanja je bil odsoten g. Radko Luzar.
Sklep št. 81/2011 je bil sprejet.
3. Obravnava Letnega poročila za leto 2010 in Planskih izhodišč, programa dela in
finančnega načrta za leto 2011 Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala ga. Mojca
Špec Potočar, direktorica RC.
Razpravljal je član občinskega sveta, Luka Luzar.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podala ga. Mojca Špec Potočar.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z Letnim poročilom za leto 2010 in Planskimi
izhodišči, programom dela in finančnim načrtom za leto 2011 Razvojnega centra Novo mesto
d.o.o. in ga sprejme kot informacijo.
ZA je glasovalo 17 članov.
Sklep št. 82/2011 je bil sprejet.
4. Seznanitev z regijsko strategijo za zmanjšanje neenakosti v zdravju s pomočjo
krepitve zdravja na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju za obdobje 2010 – 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal g. Dušan
Harlander, direktor ZZV Novo mesto.
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Razpravljali so člani občinskega sveta:
Darko Homan, Stanislav Bregar, Luka Luzar
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podal g. Dušan Harlander.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z Regijsko strategijo za zmanjševanje neenakosti
v zdravju s pomočjo krepitve zdravja na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju za obdobje
2010 – 2015 Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto in jo sprejme kot informacijo.
ZA je glasovalo 17 članov.
Sklep št. 83/2011 je bil sprejet.
5. Predlog sklepa o podelitvi nagrad in priznanj Občine Šentjernej v letu 2011
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal g. Slavko
Franko, namestnik predsednika Komisije za nagrade in priznanja.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Stanislav Bregar, Albert Pavlič, Darko Homan
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo sta podala g. Slavko Franko in g. župan.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa:
1. Občina Šentjernej podeljuje NAGRADO OBČINE ŠENTJERNEJ gospodu Jožetu
Simončiču za aktivno delovanje na gospodarskem, kulturnem, vzojno-izobraževalnem
in družbenem področju.
2. Občina Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO ŠENTJERNEJA Pihalnemu
orkestru Občine Šentjernej za 100 let aktivnega delovanja na kulturnem področju.
3. Občina Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO ŠENTJERNEJA
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentjernej za 130 let aktivnega delovanja na
področju zaščite in reševanja.
4. Občina Šentjernej podeljuje SPOMINSKO PLAKETO ŠENTJERNEJA
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Orehovica za 110 let aktivnega delovanja na
področju zaščite in reševanja.
ZA je glasovalo 17 članov.
Sklep št. 86/2011 je bil sprejet.
6.Obravnava predloga Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje GJS urejanja
pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v občini Šentjernej – 2. obravnava
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal g. župan Franc
Hudoklin.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o predlogu sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej sprejme v drugi obravnavi Odlok o podelitvi koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne
dejavnosti v občini Šentjernej.
ZA je glasovalo 16 članov.
V času glasovanja je bil odsoten g. Stanislav Bregar.
Sklep št. 80/2011 je bil sprejet.
7. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal g. Janez
Hrovat, občinska uprava.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o predlogu sklepa:
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na nepremičnini parc. št. 3539/3 pot v izmeri
85 m², k.o. Gorenja Orehovica.
2. člen
Nepremičnina parc. št. 3539/3, k.o. Gorenja Orehovica preneha imeti značaj javnega dobra in
postane lastnina Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
ZA je glasovalo 16 članov.
Sklep št. 80/2011 je bil sprejet.
8. Obravnava pobude za poimenovanje velike dvorane KC Primoža Trubarja
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev sta podala g. Janez
Selak in g. Stanislav Bregar.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Viktor Luzar, Luka Luzar, Albert Pavlič.
G. Igor Kalin je predlagal odmor.
Sledil je 5-odmor.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da se velika dvorana Kulturnega centra
Primoža Trubarja poimenuje »Velika dvorana Antona Lesjaka«.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI sta glasovala 2 člana.
Sklep št. 87/2011 je bil sprejet.
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9.Poročilo o obisku predstavnikov občine Svrljig v občini Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala ga. Branka
Jakše, občinska uprava.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Janez Selak, Darko Homan, Stanislav Sluga.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podal g župan.
Sledilo je glasovanje o predlaganemu sklepu:
I.
Občina Šentjernej sklene sporazum o pobratenju z Občino Svrljig iz Srbije.
II.
Za svečani podpis listine o pobratenju se pooblasti župana Franca Hudoklina, dne 24.08.2011
ob občinskem prazniku Občine Šentjernej.
ZA je glasovalo 17 članov
Sklep št. 88/2011 je bil sprejet.

Seja je bila končana ob 22.40 uri.
Številka: 032-7/2011-OS
Datum: 22.06.2011

Zapisnik pripravila:
Damjana Kovačič, viš. upr. del.

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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