OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 20. aprila 2011 ob
17.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjernej

Sejo je vodil župan Občine Šentjernej, g. Franc Hudoklin.
Na 5. 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,
Janez Selak, Stanislav Sluga, Jože Švalj, Renata Turk, Matjaž Zagorc
OP.: Jože Švalj je prišel na sejo ob 18.33 uri.
Odsotni: Silvester Jurkovič, Aleš Medle (opravičilo), Albert Pavlič (opravičilo), Antonija
Strojin (opravičilo)
Na 5. redni seji občinskega sveta je bilo navzočih 14 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- ga. Milena Kramar Zupan, direktorica ZD Novo mesto
- ga. Nataša Rajak, medobčinska inšpektorica
- ga. Maja Juntez, medobčinska redarka
- g. Matjaž Judež, predsednik NO
- mediji
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta
Pripomb na predlog zapisnika ni bilo. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 4. redne
seje: ZA – 13 ČLANOV SVETA
Zapisnik 4. redne seje je bil sprejet.
Pregled in potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje občinskega sveta
Pripomb na predlog zapisnika ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 1.
korespondenčne seje: ZA – 12 ČLANOV SVETA
Zapisnik 1. korespondenčne seje je bil sprejet.
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S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta
Občine Šentjernej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vprašanja in predlogi
Obravnava ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana Nadzornega odbora
Občine Šentjernej (poročevalec: g. Stanislav Sluga, namestnik predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
Imenovanje Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti (poročevalec: g.
Stanislav Sluga, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja)
Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (poročevalec: g.
Stanislav Sluga, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja)
Seznanitev z delovanjem Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
(poročevalec: g. župan Franc Hudoklin)
Obravnava Letnega poročila 2010 ter Delovnega in finančnega načrta za leto 2011
Zdravstvenega doma Novo mesto (poročevalka: ga. Milena Kramar Zupan, direktorica
ZD Novo mesto)
Obravnava poročila o delu za leto 2010 Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki (poročevalki: ga. Nataša Rajak,
medobčinska inšpektorica in ga. Maja Juntez, medobčinska redarka)
Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Šentjernej za leto 2010 (poročevalki:
ga. Suzana Kovačič Mihorič in ga. Anita Pavlovič, občinska uprava)
Potrditev sklepa ekonomske cene vrtca Čebelica (poročevalka: ga. Darja Will, občinska
uprava)
Obravnava sklepa o določitvi stroškov začasnega izpisa otroka iz vrtca (poročevalka: ga.
Darja Will, občinska uprava)
A) Potrditev Letnega programa kulture v občini Šentjernej v letu 2011
B) Potrditev Letnega programa športa v občini Šentjernej v letu 2011 (poročevalka: ga.
Darja Will, občinska uprava)

Glasovanje o potrditvi današnjega dnevnega reda: ZA – 13 ČLANOV
Današnji dnevni red je bil sprejet.
1. Vprašanja in predlogi
G. Darko Homan, lista Skupaj za prihodnost, je vložil pisna vprašanja in pobude liste.
G. župan je odgovoril, da bodo pisne pobude in vprašanja poslane občinskim svetnikom z
gradivom za naslednjo redno sejo.
G. Igor Kalin je v imenu svetniške skupine OO LDS vložil pisno pobudo, da Občina
Šentjernej v roku enega leta poskrbi za pripravo energetskega koncepta občine in strategijo
energetskega razvoja.
G. Stanislav Sluga je vprašal, ali bo COŽ za prvomajske praznike odprta za promet ter kdaj je
predvideno dokončanje rekonstrukcije COŽ.
G. Janez Hrovat, občinska uprava: V času praznikov bo cesta začasno odprta za promet.
Rekonstrukcija bo zaključena predvidoma do konca maja.
G. Luka Luzar je izrazil pobudo občanov, da se klopi na glavnem trgu ustrezno vzdržujejo.
Namestijo naj se še dodatne klopi na ustreznih mestih.
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Predlagal je še, da se na skupni sestanek na osnovi sprejetega sklepa občinskega sveta glede
skupnega dogovora za omejitev hitrosti na Kotarjevi cesti v Šentjerneju, povabi tudi
predstavnika občinskega sveta s Starega sejmišča.
G. župan je odgovoril, da se obstoječe klopi vsako leto prepleskajo, obenem pa se je strinjal s
pobudo, da se namestijo še dodatne klopi. Omenjeni sestanek bo sklican po končani
rekonstrukciji COŽ.
G. Radko Luzar je vprašal, ali sta nadzorni odbor in občinski svet soglašala z najemom
kredita za poslovne prostore in opremo Občine Šentjernej pri Hypo Alpe Adria banki ter
kakšne so možnosti reprogramiranja posojila zaradi ugodnejših pogojev.
G. Milan Jakše, občinska uprava, je podal kratko obrazložitev in predlagal, da se odgovor na
omenjena vprašanja posredujejo v pisni obliki.
G. Janez Selak je vprašal, kakšne so možnosti za preplastitev odcepa ceste proti Vrbovcem;
gre za velike udarne jame. Koristniki omenjene ceste so pripravljeni sofinancirati projekt.
Vprašal je še, zakaj je bila odstranjena informacijska tabla z glavnega trga v Šentjerneju ter
kako je s sejemsko dejavnostjo (živinski del) v Šentjerneju.
G. župan je pojasnil, naj zainteresirani občani podajo pisno vlogo glede preplastitve zgoraj
omenjenega odcepa.
G. Milan Jakše, občinska uprava, je podal odgovor glede informacijske table in živinskega
sejma v Šentjerneju.
G. Stanislav Bregar je izrazil pobudo nekaterih občanov za odstranitev omejitve hitrosti 40
km/uro v naseljih Pristava pri Šentjerneju, Dolenji Maharovec in Gorenja Gomila.
G. župan: Odgovor na pobudo bo podan pisno na naslednji redni seji.
G. Darko Homan je izpostavil vstopne table v Šentjernej in opozoril na nekatere reklamne
napise.
G. župan: Gre za regionalno cesto, zato je signalizacija v pristojnosti državnih inštitucij.
2. Obravnava ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana Nadzornega odbora
Občine Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 5. redne seje. Obrazložitev je podal g.
Stanislav Sluga, namestnik predsednika KMVI.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Luka Luzar, Janez Selak, Stanislav Bregar.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podal g. župan.
Besedo je dobil tudi Matjaž Judež, predsednik NO, ki je izrazil mnenje članov nadzornega
odbora.
Občinski svet je glasoval o ugotovitvenem sklepu:
I.
Zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije člana Nadzornega odbora s članstvom
poslovodstva organizacije, ki je uporabnik proračunskih sredstev, g. Zdenku Antončiču,
Dolenje Mokro Polje 34, 8310 Šentjernej, preneha mandat člana Nadzornega odbora.
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II.
Občinski svet zadolži Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da prične s
postopkom zbiranja kandidatur za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Šentjernej.
III.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI so glasovali 4 člani.
Sklep je bil sprejet.
3. Imenovanje Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 5. redne seje. Obrazložitev je podal g.
Stanislav Sluga, namestnik predsednika KMVI. Glede na dejstvo, da je do določenega roka za
zbiranje kandidatur prispela le ena pristopna izjava, komisija občinskemu svetu predlaga, da
se postopek zbiranja kandidatur za članstvo v Komisiji za spremljanje položaja romske
skupnosti ponovi.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Darko Homan, Janez Selak.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je dal Stanislav Sluga.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Postopek zbiranja kandidatur za članstvo v Komisiji za spremljanje položaja romske
skupnosti v občini Šentjernej, se ponovi.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
Sklep je bil sprejet.
4. Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 5. redne seje. Obrazložitev je podal g.
Stanislav Sluga, namestnik predsednika KMVI.
G. Igor Kalin, podžupan Občine Šentjernej, je odstopil od kandidature zaradi nezdružljivosti
funkcij.
Razpravljal je član občinskega sveta, Luka Luzar.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Darinko Hrovat, Mihovo 13, 8310 Šentjernej, za
predstavnico Občine Šentjernej v Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
Sklep je bil sprejet.
5. Seznanitev z delovanjem Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 5. redne seje. Obrazložitev je podal g.
župan, Franc Hudoklin.
Razpravljal je občinski svetnik, g. Stanislav Bregar.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
I.
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z informacijo o odstopu dveh članov Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šentjernej.
II.
Občinski svet zadolži KMVI, da prične s postopkom evidentiranja nadomestnih članov.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
Sklep je bil sprejet.
6. Obravnava Letnega poročila 2010 ter Delovnega in finančnega načrta za leto 2011
Zdravstvenega doma Novo mesto
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 5. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Milena Kramar Zupan, direktorica ZD Novo mesto.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Stanislav Bregar, Igor Kalin, Luka Luzar, Stanislav Bregar.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podala ga. direktorica.
G. župan je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:
Občinski svet Občine Šentjernej izdaja soglasje k Letnemu poročilu 2010 Zdravstvenega
doma Novo mesto.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
Sklep je bil sprejet.
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Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Delovni in finančni načrt za leto 2011
Zdravstvenega doma Novo mesto.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
Sklep je bil sprejet.
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša z oceno redne delovne uspešnosti za leto 2010
direktorici Zdravstvenega doma Novo mesto, dr. Mileni Kramar Zupan.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
Sklep je bil sprejet.
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša z izplačilom dovoljenega obsega sredstev za plačilo
delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, zaposlenim v Zdravstvenem
domu Novo mesto.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
Sklep je bil sprejet.
7. Obravnava Poročila o delu za leto 2010 ter Plana dela za leto 2011 Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na
Krki
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 5. redne seje. Obrazložitev sta podali ga.
Nataša Rajak, medobčinska inšpektorica in ga. Maja Juntez, medobčinska redarka.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Stanislav Bregar, Janez Selak, Darko Homan, Viktor Luzar.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo so podali medobčinska redarka, medobčinska
inšpektorica in g. župan.
G. Viktor Luzar je predlagal, da medobčinska redarka do naslednje redne seje pripravi tudi
plan dela za letošnje leto.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da redarska služba Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevice na Krki do
naslednje redne seje pripravi program dela za leto 2011.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
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ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI so glasovali 3 člani.
Sklep je bil sprejet.
8. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Šentjernej za leto 2010
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 5. redne seje. Obrazložitev sta podali ga.
Suzana Kovačič Mihorič in ga. Anita Pavlovič, obe občinska uprava.
Razpravljala sta člana občinskega sveta:
Radko Luzar, Luka Luzar.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo sta podali delavki občinske uprave.
K besedi se je javil tudi g. Matjaž Judež, predsednik NO.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej odobri predsedniku Nadzornega odbora Občine Šentjernej, g.
Matjažu Judežu petminutno obrazložitev k dani točki dnevnega reda.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep je bil sprejet.
Predsednik NO je podal je podal obrazložitev k zaključnemu računu.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto
2010.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI sta glasovala 2 člana.
Sklep je bil sprejet.
9. Potrditev sklepa ekonomske cene vrtca Čebelica
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 5. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Darja Will, občinska uprava.
Razprave ni bilo.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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I.
Ekonomske cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Čebelica pri Osnovni šoli Šentjernej
po posameznih programih znašajo mesečno:
1. prvo starostno obdobje (1-3 leta) in družinska varstva ……..……….…. 486,21 €
2. drugo starostno obdobje (3-6 let) ……………..………….…………….… 344,66 €
II.
Stroški živil za otroka iz prvega in drugega starostnega obdobja ter družinskega varstva v
vrtcu Čebelica znašajo dnevno 1,50 € na dan.
III.
Cena 10. (desete) ure in vsake nadaljnje ure varstva znaša 2,31 €.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
V.
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-284/2009-OS, z dne 23. 6. 2009.
Navzočnost je priglasilo 14 članov.
ZA je glasovalo 13 članov.
NI GLASOVAL 1 član.
Sklep je bil sprejet.
10. Obravnava sklepa o določitvi stroškov začasnega izpisa otroka iz vrtca
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 5. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Darja Will, občinska uprava.
Razpravljal je g. Stanislav Bregar.
Odgovor je podala ga. Darja Will, občinska uprava.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
I.
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša:
Starši otrok, za katere je Občina Šentjernej po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene
programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške
odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj enega meseca in največ dveh mesecev
ter so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem dni pred prvim dnem odsotnosti otroka
iz vrtca.
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Starši plačajo rezervacijo v višini 60% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev.
Razliko 40% krije Občina Šentjernej.
II.
Rezervacija, opisana pod tč. I. velja tudi za otroke, ki so občani naše občine in ki obiskujejo
vrtec izven občine Šentjernej.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in velja
za leto 2011.
Navzočnost je priglasilo 14 članov.
ZA je glasovalo 14 članov.
Sklep je bil sprejet.
11.A Potrditev Letnega programa kulture v Občini Šentjernej v letu 2011
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 5. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Darja Will, občinska uprava.
Razpravljal je g. Stanislav Bregar.
Odgovor je podala ga. Darja Will, občinska uprava.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Letni program kulture v občini Šentjernej v
letu 2011.
2. Letni program kulture začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za
sofinanciranje programov kulture v občini Šentjernej v letu 2011.
Navzočnost je priglasilo 14 članov.
ZA je glasovalo 14 članov.
Sklep je bil sprejet.
11.B Potrditev Letnega programa športa v Občini Šentjernej v letu 2011
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem 5. redne seje. Obrazložitev je podala ga.
Darja Will, občinska uprava.
Razpravljal je g. Janez Selak.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo sta podala ga. Darja Will, občinska uprava in Luka
Luzar, član komisije za razdelitev sredstev športnim društvom v Občini Šentjernej.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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1. Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Letni program športa v občini Šentjernej v
letu 2011.
2. Letni program športa v občini Šentjernej v letu 2011 začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Navzočnost je priglasilo 14 članov.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Sklep je bil sprejet.
Seja je bila končana ob 23.45 uri.
Številka: 032-5/2011-OS
Datum: 20.04.2011

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

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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