OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 16. marca 2011 ob
17.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjernej

Sejo je vodil župan Občine Šentjernej, g. Franc Hudoklin.
Na 4. redni seji so bili prisotni člani občinskega sveta: Stanislav Bregar, Darko Homan, Jože
Hrovat, Mojca Hrovat, Igor Kalin, Boris Kovačič, Luka Luzar, Radko Luzar, Viktor Luzar,
Aleš Medle, Janez Selak, Stanislav Sluga, Antonija Strojin, Jože Švalj, Matjaž Zagorc
OP.: Boris Kovačič je prišel na sejo ob 17.13 uri.
Odsotni: Silvester Jurkovič, Albert Pavlič, Renata Turk (opravičilo)
Na 4. redni seji občinskega sveta je bilo navzočih 15 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- ga. Majda Kavšek, JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
- g. Jaki, Komunala Novo mesto d.o.o.
- g. Blaž Malenšek, Espri d.o.o.
- g. Zdenko Antončič, član NO
- mediji
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
G. Stanislav Bregar: str. 3…naj se prouči možnost povezave z Občino Škocjan.
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 3. redne seje: ZA – 15 ČLANOV SVETA
Zapisnik 3. redne seje je bil sprejet.
Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta
Pripomb na predlog zapisnika ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 1. izredne
seje: ZA – 14 ČLANOV SVETA
Zapisnik 1. izredne seje je bil sprejet.
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S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta
Občine Šentjernej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vprašanja in predlogi
Obravnava sklepa o ustanovitvi in sestavi komisije za reševanje romske problematike
(poročevalka: ga. Janja Umek, občinska uprava)
Predlog za imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta JP CeROD d.o.o. Novo
mesto (poročevalec: g. župan Franc Hudoklin)
Predlog za imenovanje predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
(poročevalec: g. župan Franc Hudoklin)
Obravnava poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011 (poročevalec:
predstavnik Komunale Novo mesto d.o.o.)
Potrditev poslovnega plana JP EDŠ d.o.o. Šentjernej (poročevalka: ga. Majda Kavšek,
direktorica JP EDŠ d.o.o. Šentjernej); gradivo posredovano s sklicem 3. redne seje
Obravnava predloga Cenika storitev in uporabe prostorov v Kulturnem centru Primoža
Trubarja (poročevalka: ga. Majda Kavšek, direktorica JP EDŠ d.o.o. Šentjernej)
Obravnava sprememb in dopolnitev predloga Odloka o občinskih taksah (poročevalka:
ga. Vesna Mancini, občinska uprava) – 2. obravnava; gradivo posredovano s sklicem
3. redne seje
Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2011 (poročevalki:
ga. Branka Jakše, ga. Anita Pavlovič, občinska uprava) – 2. obravnava
Obravnava predloga tehničnega popravka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Kaluder (poročevalec: g. Milan Jakše, v.d. direktorja občinske uprave)
Obravnava osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN Kaluder
(poročevalec: g. Blaž Malenšek, Espri d.o.o.)
Obravnava predloga sprememb Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (poročevalka: ga.
Darja Will, občinska uprava) – skrajšani postopek
Obravnava vloge PGD Maharovec glede oprostitve plačila komunalnega prispevka
(poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava)
Seznanitev in dogovor o Akciji pomladanskega urejanja in čiščenja okolja v letu 2011
(poročevalec: g. župan Franc Hudoklin)

G. župan je predlagal umik 3. točke današnjega dnevnega reda, saj je bil na seji sveta županov
javnega podjetja CeROD d.o.o. že imenovan nadomestni član nadzornega sveta JP CeROD
d.o.o. Novo mesto, in sicer predstavnik iz občine Žužemberk.
G. Aleš Medle je predlagal umik 2. točke današnjega dnevnega reda, z namenom vključitve
tudi civilne iniciative.
Glasovanje o predlogu za umik 3. točke današnjega dnevnega reda: ZA – 15 ČLANOV
Predlog je bil sprejet.
Glasovanje o predlogu g. Aleša Medleta: ZA – 4 ČLANI, PROTI – 10 ČLANOV
Predlog ni bil sprejet.
Glasovanje o potrditvi današnjega dnevnega reda: ZA – 14 ČLANOV
Današnji dnevni red s sprejetimi spremembami je bil sprejet.
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1. Vprašanja in predlogi
G. Viktor Luzar je predlagal zasaditev okrasnega drevja v križišču Cerovega Loga. Uredi naj
se tudi ekološki otok.
Ga. Antonija Strojin je opozorila, da je nujna preplastitev ceste Roje – Draškovec (udarne
jame zaradi zime). V Mihovici so Romi »zaprli« potok. V primeru padavin se potok razlije po
bližnjih travnikih.
G. Darko Homan je predlagal sklic sestanka z občinsko upravo, predstavniki Upravne enote
Novo mesto glede problematike pridobivanja gradbenih dovoljenj. Občinska uprava naj skliče
tudi izvajalce projektiranja na območju občine Šentjernej, da razložijo problematiko.
G. župan: V čim krajšem času bo sklican sestanek.
G. Stanislav Bregar je predlagal, da se predstavniki političnih strank in list, zastopanih v
občinskem svetu, sestanejo na skupnem sestanku pred 5. redno sejo, da se dogovorijo glede
problematike ZP Šentjernej. Vprašal je še, kakšno je stanje mostu v Mršeči vasi (predlog za
sanacijo), v kakšni fazi je priprava energetskega koncepta v občini Šentjernej. Vstopna tabla v
občino Šentjernej je v slabem stanju. Na šolski poti Staro sejmišče – osnovna šola, pri novem
priključku pri uvozu za Spar ni označenega prehoda za pešce (zaradi varnosti otrok in vseh
ostalih naj se zadeve uredijo s Policijsko postajo Šentjernej).
G. Janez Selak je dal pobudo, da občinska uprava pripravi pisni odgovor glede zasipa
gramoznih jam v občini Šentjernej.
G. Igor Kalin je vprašal, kaj je s t.i. »belimi internetnimi lisami«.
2. Obravnava sklepa o ustanovitvi in sestavi komisije za reševanje romske
problematike
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 4. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Janja Umek, občinska uprava.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Darko Homan, Igor Kalin, Stanislav Bregar.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podala ga. Janja Umek.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
1. člen
S tem sklepom se ustanavlja Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti v Občini
Šentjernej (v nadaljevanju Komisija) kot posebno delovno telo občinskega sveta. Komisija se
ustanovi z namenom usklajevanja uresničevanja posebnih pravic pripadnikov romske
skupnosti.
2. člen
Komisija ima 6 članov v sledeči sestavi:
- trije člani so občinski svetniki Občine Šentjernej, pri čemer je eden od članov
predstavnik romske skupnosti v občinskemu svetu Občine Šentjernej,
- trije člani so prebivalci oz. prebivalke Občine Šentjernej, ki niso člani občinskega
sveta Občine Šentjernej, pri čemer je večina predstavnikov romske skupnosti.
3. člen
Komisijo imenuje in razrešuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
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4. člen
Komisija deluje v okviru svojega delovnega področja v skladu s pristojnostmi, ki mu jih
dajeta veljavna zakonodaja, statut in poslovnik občinskega sveta ter pooblastili, ki mu jih
podeli občinski svet.
Komisija opravlja zlasti naslednje naloge:
- spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v Občini Šentjernej;
- obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj
pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice;
- dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa Občine Šentjernej, zlasti pri
programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske
skupnosti v Občini Šentjernej;
- obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture;
- sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v Občini Šentjernej.
5. člen
Mandatna doba Komisije je vezana na mandatno dobo občinskega sveta Občine Šentjernej.
6. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
Sklep je bil sprejet.
3. Predlog za imenovanje predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 4. redne seje. Obrazložitev je podal g.
župan Franc Hudoklin.
Razprave ni bilo.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z dopisom Zdravstvenega doma Novo mesto, da v
mesecu marcu 2011 poteče mandat članom Sveta zavoda Zdravstveni dom Novo mesto.
Občinski svet Občine Šentjernej zadolži občinsko upravo, da prične s postopkom za
imenovanje predstavnika Občine Šentjernej v svet zavoda.
Navzočnost je priglasilo 15 članov.
ZA je glasovalo 15 članov.
Sklep je bil sprejet.
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4. Obravnava poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 4. redne seje. Obrazložitev je podal g.
Jaki, Komunala Novo mesto d.o.o.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Luka Luzar, Radko Luzar, Darko Homan, Stanislav Bregar.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podal g. Jaki, Komunala Novo mesto d.o.o.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Poslovni plan za leto 2011 Komunale Novo mesto
d.o.o.
OP.: V času glasovanja je bil odsoten občinski svetnik g. Stanislav Sluga.
Navzočnost je priglasilo 14 članov.
ZA je glasovalo 14 članov.
Sklep je bil sprejet.
5. Potrditev Letnega plana poslovanja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 4. redne seje. Obrazložitev je podal g.
župan Franc Hudoklin.
Razpravljal je član občinskega sveta Stanislav Bregar.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letni plan poslovanja JP EDŠ d.o.o. Šentjernej za
leto 2011.
OP.: V času glasovanja je bil odsoten občinski svetnik g. Stanislav Sluga.
Navzočnost je priglasilo 13 članov.
ZA je glasovalo 13 članov.
Sklep je bil sprejet.
6. Obravnava predloga Cenika storitev in uporabe prostorov v Kulturnem centru
Primoža Trubarja
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 4. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Majda Kavšek, direktorica JP EDŠ d.o.o. Šentjernej.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Luka Luzar, Stanislav Bregar, Janez Selak, Darko Homan, Aleš Medle.
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Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo sta podala ga. Majda Kavšek, in g. župan Franc
Hudoklin.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
1.
Občinski svet Občine Šentjernej daje soglasje k ceniku storitev in uporabe prostorov v
Kulturnem centru Primoža Trubarja, ki ga je predlagal JP EDŠ d.o.o. Šentjernej.
2.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep občinskega sveta, št. 032-302/2009OS.
Navzočnost je priglasilo 15 članov.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI so glasovali 4 člani.
Sklep je bil sprejet.
Sledil je 15-minutni odmor.
7. Obravnava sprememb in dopolnitev predloga Odloka o občinskih taksah - 2. branje
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 3. redne seje.
Razprave ni bilo.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme v drugi obravnavi spremembe in dopolnitve Odloka
o občinskih taksah v občini Šentjernej.
Navzočnost je priglasilo 14 članov.
ZA je glasovalo 14 članov.
Sklep je bil sprejet.
8. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2011 – 2. branje
Gradivo za to točko so člani prejeli s sklicem 3. redne seje.
Člani občinskega sveta so prejeli s sklicem 4. redne seje:
- Izjavo komisije za kmetijstvo
- Amandma št. 1 strank OO LDS, OO SLS, OO SD, OO DeSUS
- Amandma št. 2 občinske uprave
- amandma št. 3 Liste Skupaj za prihodnost
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Razpravljali so člani občinskega sveta:
Radko Luzar, Darko Homan, Luka Luzar, Igor Kalin.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo so podali Branka Jakše, Anita Pavlovič, občinska
uprava in župan Franc Hudoklin.
Po končani razpravi je g. župan dal na glasovanje amandmaje po vrstnem redu:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Amandma številka 1, k predlogu Odloka o
proračunu Občine Šentjernej za leto 2011, ki so ga vložile svetniške skupine OO LDS
Šentjernej, OO SLS Šentjernej, OO SD Šentjernej in OO DeSUS Šentjernej.
Navzočnost je priglasilo 13 članov.
ZA je glasovalo 13 članov.
Amandma št. 1 k predlogu Odloka o proračunu za leto 2011 je bil sprejet.
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Amandma številka 2 k predlogu Odloka o proračunu
Občine Šentjernej za leto 2011, ki ga je vložila občinska uprava Občine Šentjernej.
Navzočnost je priglasilo 13 članov.
ZA je glasovalo 13 članov.
Amandma št. 2 k predlogu Odloka o proračunu za leto 2011 je bil sprejet.
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Amandma št. 3 k predlogu Odloka o proračunu
Občine Šentjernej za leto 2011, ki ga je vložila Lista Skupaj za prihodnost.
Navzočnost je priglasilo 13 članov
ZA so glasovali 4 člani.
PROTI je glasovalo 9 članov.
Amandma št. 3 k predlogu Odloka o proračunu za leto 2011 ni bil sprejet.
OP.: G. Radko Luzar je ob 20.45 sejo zapustil.
Po končanem glasovanju o amandmajih je župan dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme v drugi obravnavi Odlok o proračunu Občine
Šentjernej za leto 2011, vključno s sprejetimi amandmaji.
Navzočnost je priglasilo 10 članov.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
VZDRŽAL se je 1 član.
Sklep je bil sprejet.
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9.

Obravnava predloga tehničnega popravka Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Kaluder

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem 4. redne seje.
Razprave ni bilo.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog tehničnega popravka Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Kaluder.
Navzočnost je priglasilo 12 članov.
ZA je glasovalo 12 članov.
Sklep je bil sprejet.
10.

Obravnava osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
OPPN Kaluder

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal g. Blaž
Malenšek, Espri d.o.o.
Razpravljal je član občinskega sveta, Janez Selak.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo sta podala Blaž Malenšek, Espri d.o.o. in Janez
Hrovat, občinska uprava.
Na podlagi 79. člena, točka 5 Poslovnika občinskega sveta Občine Šentjernej je g. župan dal
na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej prekvalificira osnutek Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za OPPN Kaluder, v predlog.
Navzočnost je priglasilo 13 članov.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep je bil sprejet.
Glasovanje o predlogu sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za OPPN Kaluder.
Navzočnost je priglasilo 12 članov.
ZA je glasovalo 12 članov.
Sklep je bil sprejet.

8

11. Obravnava predloga sprememb Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – skrajšani
postopek
Gradivo za to točko so svetnik prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Will,
občinska uprava.
Razprave ni bilo.
Glasovanje o predlogu sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme po skrajšanem postopku spremembe Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec.
Navzočnost je priglasilo 12 članov.
ZA je glasovalo 12 članov.
Sklep je bil sprejet.
12. Obravnava vloge PGD Maharovec glede oprostitve plačila komunalnega prispevka
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Janez Hrovat,
občinska uprava.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Janez Selak, Igor Kalin, Luka Luzar, Aleš Medle.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podal Janez Hrovat, občinska uprava.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
I.
Občinski svet Občine Šentjernej zavrne vlogo PGD Maharovec glede oprostitve plačila
komunalnega prispevka za gradnjo prizidka (garaže) h gasilskemu domu v Dolenjem
Maharovcu.
II.
Občinski svet predlaga, da Občina Šentjernej sofinancira gradnjo prizidka iz I. točke tega
sklepa vsaj v višini, ki je določena z Odločbo o odmeri komunalnega prispevka, št. 3570052/2010.
Navzočnost je priglasilo 13 članov.
ZA je glasovalo 12 članov.
Sklep je bil sprejet.
13. Seznanitev in dogovor o Akciji Pomladanskega urejanja in čiščenja okolja v letu
2011
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Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal g. župan Franc
Hudoklin.
Razpravljala sta člana občinskega sveta:
Stanislav Bregar, Luka Luzar.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podal g. župan Franc Hudoklin.
Glasovanje o predlogu sklepa:
1. Občinski svet Občine Šentjernej sprejema pobudo občinske uprave, da se občina vključi v
letu 2011 v vseslovenski projekt »Pomladansko urejanje okolja« pod geslom: »Moja
občina – lepa, urejena in čista."
2. Občinski svet Občine Šentjernej pooblašča župana in občinsko upravo, da prevzame
koordinacijo za izvedbo omenjene akcije.
3. Udeležencem – izvajalcem se na osnovi medsebojne podpisane pogodbe poravnajo
finančne obveznosti
s področja 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE, proračunske postavke 15003 »Sanacija črnih odlagališč«, konto 402099in
402204.
4. Pomladansko čiščenje v občini Šentjernej, v sodelovanju z vsemi društvi, ustanovami in
občani se izvede v soboto, 16. aprila 2011.
Navzočnost je priglasilo 13 članov.
ZA je glasovalo 12 članov.
Sklep je bil sprejet.
Seja je bila končana ob 21.28 uri.
Številka: 032-4/2011-OS
Datum: 16.03.011
Zapisnik pripravila:
Damjana Kovačič, viš. upr. del.

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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