OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ
ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v četrtek, 10. februarja
2011 ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjernej

Sejo je vodil župan Občine Šentjernej, g. Franc Hudoklin.
Na 1. izredni 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, Albert Pavlič, Janez Selak, Stanislav Sluga, Antonija Strojin, Jože Švalj, Renata Turk,
Matjaž Zagorc
Upravičeno odsotna: Stanislav Bregar, Aleš Medle
Na 1. izredni seji občinskega sveta je bilo navzočih 16 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- predstavnica medijev
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 1. izredne seje Občinskega sveta
Občine Šentjernej:
DNEVNI RED
1. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2011 (poročevalka: ga.
Branka Jakše, občinska uprava) – 1. obravnava
G. župan je dal na glasovanje predlagani dnevni red: ZA – 16 ČLANOV
Dnevni red 1. izredne seje je bil sprejet.
Ad1) Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2011 - 1.
obravnava
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje. Osnutek odloka je
predstavila ga. Branka Jakše, občinska uprava.
Razpravljali so člani občinskega svet:
Darko Homan, Luzar Radko, Albert Pavlič, Renata Turk, Luka Luzar, Janez Selak.

G. župan je dal na glasovanje predlog g. Alberta Pavliča, da se sprejmejo predlagana stališča
glede vrtca Čebelica in doma starejših občanov. V roku sedmih dni naj se osnutek dopolni in
se ponovno obravnava.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 6 članov.
PROTI je glasovalo 10 članov.
Predlog ni bil sprejet.
Sledilo je glasovanje o sklepu:
1.
Občinski svet občine Šentjernej prekvalificira osnutek proračuna v predlog proračuna Občine
Šentjernej za leto 2011 in ga daje v javno razpravo.
2.
Javna razprava o predlogu proračuna občine Šentjernej za leto 2011 traja od 11. februarja do
vključno 25. februarja 2011. V času javne razprave je predlog proračuna objavljen na spletni
strani Občine Šentjernej www.sentjernej.si
3.
V času javne razprave se pripombe in predlogi k proračunu dajejo po pošti pisno na naslov
občine Šentjernej, osebno na občinski upravi v času uradnih ur ali preko e-pošte na
sentjernej@siol.net s pripisom ˝predlog sprememb proračuna˝. Pripombe in predlogi, ki
morajo upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki, se vlagajo v
pisni obliki z navedbo pošiljatelja in so naslovljene na župana.
4.
Ta sklep prične veljati takoj.
Seja je bila končana ob 19.45 uri.
Številka: 032-1/2011-IZR
Datum: 10.2.2011
Zapisnik pripravila:
Damjana Kovačič, viš. upr. del.

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN

