OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 20. julija 2011 ob
18.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjernej

Sejo je vodil župan Občine Šentjernej, g. Franc Hudoklin.
Na 8. redni seji so bili prisotni člani občinskega sveta: Stanislav Bregar, Darko Homan, Jože
Hrovat, Mojca Hrovat, Silvester Jurkovič, Boris Kovačič, Viktor Luzar, Aleš Medle, Albert
Pavlič, Janez Selak, Stanislav Sluga, Antonija Strojin, Jože Švalj, Matjaž Zagorc
Odsotni: Igor Kalin, Luka Luzar, Radko Luzar, Renata Turk.
OP: Boris Kovačič je prišel na sejo ob 18.20 uri, Stanislav Bregar pa ob 18.50 uri.
Na 8. redni seji občinskega sveta je bilo navzočih 14 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- ga. Bogdana Dražič, BD projektiranje d.o.o. Novo mesto
- g. Dušan Granda, Topos d.o.o. Novo mesto
- g. Simon Štemberger, NO Občine Šentjernej
- mediji
Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta
G. Darko Homan: Pri 1. točki dnevnega reda naj se navedejo vprašanja, ki jih je g. župan
zastavil njemu.
G. Aleš Medle: Na 7. redni seji je bil odsoten.
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 7. redne seje.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI je glasoval 1 član.
Predlog zapisnika 7. redne seje je bil sprejet.
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S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta
Občine Šentjernej:
1.
2.
3.
4.
5.

Vprašanja in predlogi
Obravnava predloga Odloka Občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN
»Gradnje na Košenicah« pri Javorovici (poročevalka: ga. Bogdana Dražič
BD
projektiranje d.o.o., Novo mesto)
Obravnava predloga Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta – OPN Občine Šentjernej (poročevalca: g. Milan Jakše, občinska
uprava, ga. Viktorija Bajec, TOPOS d.o.o. Novo mesto)
Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Novo mesto (poročevalec: g.
župan Franc Hudoklin)
Obravnava predloga Odloka o rebalansu I proračuna Občine Šentjernej za leto 2011
(poročevalka: ga. Branka Jakše, občinska uprava) – skrajšani postopek

G. Albert Pavlič je predlagal razširitev dnevnega reda s poročilom g. župana o realizaciji
sklepov med dvema sejama; namreč ne upošteva se 116. člen poslovnika.
Na dnevni red ni uvrščen predlog celovite rešitve problematike Starega sejmišča, kljub
sprejetemu sklepu s prejšnje redne seje (sklep št. 032-85/2011-OS).
Predlagal je sklep, da se današnji dnevni red razširi z dodatno točko; poročilo g. župana o
realizaciji sklepov.
G. župan je dal predlog g. Pavliča na glasovanje:
Na podlagi 116. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej se današnji dnevni red
razširi z dodatno točko.
ZA so glasovali 4 člani.
PROTI je glasovalo 9 članov.
Predlog sklepa ni bil sprejet.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej prekliče sklep št. 032-85/2011-OS.
ZA je glasovalo 9 članov.
Predlog sklepa je bil sprejet.
Sledilo je glasovanje o potrditvi današnjega dnevnega reda.
ZA je glasovalo 9 članov.
PROTI so glasovali 3 člani.
Dnevni red današnje seje je bil sprejet.
1. Vprašanja in predlogi
G. Darko Homan je predlagal, da se obveščanje različnih informacij v Šentjernejskem glasilu
omogoči tudi vsem političnim strankam in listam v občini Šentjernej.
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Predlagal je še, da se nekdanja sejna soba na Trubarjevi cesti 5 nameni za različna srečanja
občanom.
G. Janez Selak je razložil, zakaj je pri potrditvi zapisnika 7. redne glasoval PROTI: Na
prejšnji redni seji je bila s strani občinske uprave pojasnjena prodaja požarne jame na
Mokrem Polju. Po pregledu dokumentacije je ugotovil, da ni vse v skladu z zakonodajo.
G. župan je odgovoril, da gre za zakonito prodajo, pisni odgovor bo podan na naslednji redni
seji.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa g. Homana:
V Šentjernejskem glasilu se omogoči objavljanje informacij liste Skupaj za prihodnost,
Nestrankarske liste in ostalih političnih strank.
ZA je glasovalo 6 članov.
PROTI je glasovalo 8 članov.
Predlog sklepa ni bil sprejet.
Sledilo je glasovanje o naslednjem predlogu sklepa g. Darka Homana:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep, da se nekdanja sejna soba v starem župnišču
na Trubarjevi cesti 5 v Šentjerneju nameni občasni brezplačni uporabi skupinam občanov za
njihova srečanja.
ZA je glasovalo 8 članov.
PROTI je glasovalo 5 članov.
Sklep št. 94/2011 je bil sprejet.

2. Obravnava predloga Odloka Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN
»Gradnje na Košenicah« pri Javorovici
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala ga. Bogdana
Dražič, BD projektiranje Novo mesto.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Janez Selak, Darko Homan, Albert Pavlič
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo sta podala ga. Bogdana Dražič in g. Milan Jakše.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
I.
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu »Gradnje na košenicah« pri Javorovici.
II.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
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ZA je glasovalo 14 članov.
Sklep št. 90/2011 je bil sprejet.
3. Obravnava predloga sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta – OPN Občine Šentjernej
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev sta podala g. Dušan
Granda, Topos d.o.o. in g. Milan Jakše, v.d. direktorja občinske uprave.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Jože Švalj, Darko Homan, Stanislav Bregar, Silvester Jurkovič.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa g. Jožeta Švala, predsednika odbora za okolje in
g. Darka Homana, namestnika predsednika:
I.
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje delovno skupino, ki bo pripravila analize in
strokovne argumente glede preselitve muzeja na prostem v Pleterjih, v sledeči sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Darko Homan, član občinskega sveta
Viktor Luzar, član občinskega sveta
Aleš Medle, član občinskega sveta
Jože Švalj, član občinskega sveta
Branka Jakše, občinska uprava
Simon Udvanc, muzej na prostem
predstavnik Zavoda za varstvo kulturne dediščine
predstavnik Občine Šentjernej, ki pripravlja strategijo razvoja turizma

II.
Občinski svet pooblasti župana, da skliče prvo sejo delovne skupine.
ZA je glasovalo 13 članov.
Sklep št. 95/2011 je bil sprejet.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z razlogi za začetek postopka sprememb in
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej v obsegu, ki izhaja iz
podane obrazložitve.
2. Občinski svet sprejme sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Šentjernej v predloženi vsebini.
ZA je glasovalo 13 članov.
Sklep št. 91/2011 je bil sprejet.
4.Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Novo mesto
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Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal g. župan Franc
Hudoklin.
Razpravljala sta člana občinskega sveta:
Stanislav Bregar, Albert Pavlič
Odgovore v zvezi z razpravo je podal g. župan.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej daje soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto, doc. dr. Milene Zupan Kramar, V Ragov log 3, Novo mesto.
ZA je glasovalo 12 članov.
Sklep št. 92/2011 je bil sprejet.
5. Obravnava predloga Odloka o rebalansu I proračuna Občine Šentjernej za leto 2011
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala ga. Branka
Jakše, občinska uprava.
Razpravljali so člani občinskega sveta:
Albert Pavlič, Darko Homan, Janez Selak.
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo sta dala ga. Branka Jakše in g. župan.
G. župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme po skrajšanem postopku Odlok o rebalansu I
proračuna Občine Šentjernej za leto 2011, z vsemi prilogami.
ZA je glasovalo 10 članov.
PROTI so bili 3 člani.
Sklep št. 89/2011 je bil sprejet.

Seja je bila končana ob 21.20 uri.
Številka: 032-8/2011-OS
Datum: 20.07.2011

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

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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