OBČINA ŠENTJERNEJ
Trubarjeva c. 5
8310 ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
26. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v torek, 23.06.2009 ob 18.00
uri, v sejni sobi Občine Šentjernej
Prisotni:
- člani občinskega sveta: Janko Bregar, Stanislav Bregar, Jože Brulc, Stanko Gorenc, Jože
Hrovat, Jurkovič Silvester, Igor Kalin, Boris Kovačič, Sandi Masnik, Stanislav Sluga,
Antonija Strojin, Jože Švalj, Pavel Turk, Matjaž Zagorc, Dejan Žagar.
OP.: G. Igor Kalin je prišel na sejo ob 18.20 uri.
Odsotni: Milena Drnovšek, Mojca Hrovat, Aleš Medle
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- OZRK Novo mesto, ga. Barbara Ozimek
- predstavnica medijev
Ugotovitev sklepčnosti
Na 26. redni seji je bilo prisotnih 15 svetnikov, seja je bila sklepčna.
Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta
G. Brulc: Pri 1. točki dnevnega reda naj se navede vprašanje glede navoza asfaltnega odpada
v peskokopu Cerov Log.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 25. redne seje: ZA – 14 ČLANOV
DNEVNI RED
1. Vprašanja in predlogi
2. Poročilo o delu za leto 2008 OZ RK (poročevalka: mag. Mojca Špec Potočar,
predsednica OZ RK Novo mesto)
3. Obravnava Letnega poročila 2008 in Planskega izhodišča, programa dela in finančnega
načrta za leto 2009 Razvojnega centra Novo mesto (poročevalka: mag. Mojca Špec
Potočar, direktorica RC Novo mesto)
4. Obravnava predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Šentjernej za leto 2009
(poročevalka: ga. Andreja Topolovšek, občinska uprava) – skrajšani postopek
5. Obravnava predloga Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Šentjernej
(poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava) – 2. obravnava; gradivo posredovano
na 25. redni seji
6. Obravnava predloga Odloka o občinskih taksah v občini Šentjernej (poročevalka: Darja
Will, občinska uprava) – 2. obravnava; gradivo posredovano na 25. redni seji
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov v občini Šentjernej (poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava) – 2.
obravnava; gradivo posredovano na 25. redni seji
Obravnava predloga sklepa o letnem programu kulture v Občini Šentjernej za leto 2009
(poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava)
Obravnava predloga sklepa o letnem programu športa v Občini Šentjernej (poročevalka:
ga. Darja Will, občinska uprava)
Pojasnila k problematiki predšolske vzgoje v občini Šentjernej (poročevalka: ga. Darja
Will, občinska uprava)
Predlog povišanja ekonomske cene vrtca (poročevalke: ga. Viktorija Rangus, OŠ
Šentjernej, ga. Mira Hrovat, vrtec Čebelica, ga. Darja Will, občinska uprava)
Obravnava predloga sklepa o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
(poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava)
Obravnava tehničnega popravka prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine
Šentjernej (poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava)
Obravnava osnutka Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šentjernej
(poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava) – 1. obravnava
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska
uprava)
Obravnava posameznih programov nakupa in prodaje nepremičnin (poročevalec: g.
Janez Hrovat, občinska uprava)

G. Stanislav Bregar je predlagal dodatno točko dnevnega reda »Pobuda za določitev območja
brez gensko spremenjenih rastlin« zaradi ohranitve biotske pestrosti in zdravja.
G. župan je predlagal umik 3. točke današnjega dnevnega reda zaradi službene zadržanosti
direktorice Razvojnega centra Novo mesto.
Glasovanje o predlogu g. Stanislava Bregarja za uvrstitev zgoraj omenjene dodatne točke
dnevnega reda: ZA – 14 ČLANOV
Predlog g. Stanislava Bregarja je bil soglasno sprejet, dodatna točka »Pobuda za določitev
območja brez gensko spremenjenih rastlin« se obravnava kot zadnja točka današnjega
dnevnega reda.
Glasovanje o umiku 3. točke dnevnega reda »Obravnava Letnega poročila 2008 in Planskega
izhodišča, programa dela in finančnega načrta za leto 2009 Razvojnega centra Novo mesto«:
ZA – 15 ČLANOV
Predlog za umik 3. točke dnevnega reda je bil soglasno sprejet.
G. župan je še predlagal, da se 11. točka današnjega dnevnega reda pomakne na točko 4
dnevnega reda, takoj za obravnavo rebalansa proračuna, zaradi prisotnosti zunanjih
poročevalk.
Predlog je bil soglasno sprejet.
1. Vprašanja in predlogi
G. Janko Bregar: Telekom naj bi v vasi Ostrog nadaljeval in dokončal dela, in sicer
prestavitev kablov z drogov v TK kanalizacijo.
G. Janez Hrovat je odgovoril, da bo pisna pobuda poslana na Telekom Novo mesto.
G. Stanko Gorenc je dal pobudo, da se cesta Gorenje Vrhpolje – Gorenja Brezovica sanira.
G. Janez Hrovat: Omenjena cesta ni kategorizirana. Gre za poljsko pot. Dana je bila pobuda,
da se cesta vsaj delno sanira preko razpisa za kmetijstvo, pri programu urejanja poljskih poti.
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G. Stanislav Sluga je vprašal, kakšen je postopek za izdajo soglasja obratovalnega časa
posameznega gostinskega lokala.
G. župan: Občina na podlagi zakona izda odločbo o obratovalnem času gostinskih lokalov. Na
osnovi prijav občanov pa se lahko obratovalni čas posameznega gostinskega lokala spremeni.
G. Milan Jakše je poudaril, da je bila občinska uprava seznanjena s problematiko
obratovalnega časa lokala Case Point (pritožbe najbližjih sosedov). V primeru ponavljajočih
se pisnih pritožb občanov se lahko podaljšani obratovalni čas določenega lokala prekliče.
G. Stanislav Bregar je vprašal, kdaj bo v javni obravnavi osnutek dokumenta o obnovljivih
virih energije oziroma energetska politika občine.
G. župan je pojasnil, da bo pisni odgovor podan na naslednji redni seji.
G. Bregar je svetnike še seznanil, da Vlada RS pripravlja Uredbo o ureditvi trga s svežim
sadjem in zelenjavo. Gre za spodbujanje zdravega prehranjevanja v osnovnih šolah. Osnovno
šolo Šentjernej naj se pozove, da se vključi v projekt.
G. Sandi Masnik je izpostavil problematiko pomanjkanja zabojnikov za ločeno zbiranje
odpadkov na Kotarjevi cesti v Šentjerneju (pri novih stanovanjskih blokih).
G. Milan Jakše je odgovoril, da so bili zabojniki na omenjeni lokaciji dostavljeni, v kolikor pa
gre na dani lokaciji za opravljanje zasebne dejavnosti, mora zasebnik poskrbeti za svoje
odpadke z nakupom svojega zabojnika.
2. Poročilo o delu za leto 2008 OZ RK Novo mesto
Poročevalka: ga. Barbara Ozimek, sekretarka OZ RK Novo mesto
V lanskem letu je bilo na območju občine Šentjernej razdeljenih 40 prehranskih paketov, v
letošnji prvi polovici pa se je razdelitev omenjenih paketov že podvojila in bo do konca leta še
naraščala zaradi gospodarske krize. V letošnjem letu bo na Debelem Rtiču letovalo več kot
330 otrok iz socialno šibkih družin.
Razprava:
G. Pavel Turk je poudaril, da obe krajevni organizaciji na območju občine Šentjernej zelo
dobro sodelujeta z območnim združenjem Rdečega križa. Izrazil je željo, da tako ostane tudi v
bodoče.
Glasovanje o predlaganemu sklepu, da se zgoraj omenjeno poročilo sprejme kot informacija:
ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 288/2009
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s Poročilom o delu za leto 2008 OZ RK Novo
mesto in ga sprejme kot informacijo.
3. Obravnava predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Šentjernej za leto 2009 –
skrajšani postopek
Poročevalka: ga. Andreja Topolovšek, občinska uprava
Razlogi za pripravo rebalansa so bili predvsem zmanjšan obseg financiranj s strani
Ministrstva za finance, upad nedavčnih prihodkov, dodatni stroški zaradi dodatnih zakonskih
določil, obveznosti na podlagi zaključnega računa…
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Po podrobni predstavitvi prvega rebalansa proračuna za letošnje leto je sledila razprava.
G. Jože Brulc je vprašal, kaj je zajeto v predlagano zadolževanje.
G. Milan Jakše je odgovoril, da gre za KC in poplačilo lastne udeležbe na predstavljenih
programih.
G. Stanko Gorenc se je glede na zmanjšane prihodke in gospodarsko recesijo strinjal, da se je
potrebno zadolžiti, vendar ne v predlagani stopnji, ki je dolgoročno po njegovem mnenju
nesprejemljiva.
G. Igor Kalin je poudaril, da je predlagana alternativa občinske uprave najboljša v dani
situaciji. Podal je apel občinski upravi in g. županu, da se predvidena sredstva (iz naslova
komunalnih prispevkov) namenijo v zmanjšanje obveznosti do banke.
Sledilo je glasovanje o potrditvi predlaganega rebalansa proračuna za leto 2009: ZA – 13
ČLANOV, PROTI – 2 ČLANA
Sprejet je bil
Sklep št. 277/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme po skrajšanem postopku Odlok o rebalansu
proračuna Občine Šentjernej za leto 2009 s prilogami (Načrt razvojnih programov za obdobje
2009 – 2012 ter dopolnjena Letni program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto
2009 in Načrt nakupa nepremičnin za leto 2009).
4. Predlog povišanja ekonomske cene vrtca
Poročevalke: ga. Viktorija Rangus, OŠ Šentjernej, ga. Mira Hrovat, vrtec Čebelica,
ga. Darja Will, občinska uprava
Osnovna šola Šentjernej je za vrtec Čebelica podala predlog nove ekonomske cene programov
predšolske vzgoje. Ob pregledu finančnega stanja in načrtovanja dela za leto 2009 so
ugotovili, da je potrebno povišati ekonomsko ceno programov, če želijo poslovati pozitivno in
ohraniti enako raven kakovosti delovanja, kot do sedaj. Na podlagi izračuna po metodologiji
za oblikovanje cen programov za vrtce, ki izvajajo javno službo, se predlaga za 20,90% dvig
za prvo starostno obdobje in družinska varstva ter 5,20% dvig za drugo starostno obdobje.
Razprava:
G. Janko Bregar je poudaril, da v današnjih časih pomeni 20% dvig cene programa zelo
veliko.
G. župan je odgovoril, da je največje breme dviga cene prenešeno na občinski proračun.
G. Dejan Žagar je predlagal do 10% dvig cene programov vrtca.
G. Igor Kalin je predlagal, da vodstvo osnovne šole, vrtca in občinske službe v bodoče tekoče
spremljajo poslovanje vrtca in pravočasno reagirajo.
G. Stanislav Bregar je poudaril, da bodo starši z enim otrokom najbolj obremenjeni.
G. Pavel Turk je pripomnil, da so standardi slovenskih šol in vrtcev zelo visoki, kar zahteva
pristojno ministrstvo, zato je normalno, da so ti standardi tudi dragi.
Glasovanje o predlaganemu dvigu ekonomske cene programov predšolske vzgoje: ZA - 8
ČLANOV, PROTI – 1 ČLAN
Sprejet je bil
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Sklep št. 284/2009
I.
Ekonomske cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Čebelica pri Osnovni šoli Šentjernej
po posameznih programih znašajo mesečno:
1. prvo starostno obdobje (1-3 let) in družinska varstva …………….……….…. 486,21 €
2. drugo starostno obdobje (3-6 let) ..…………………………………………… 344,66 €
3. otroci s posebnimi potrebami iz prvega starostnega obdobje (1-3 let) in družinska
varstva ………………………………………………………………………... 942,42 €
4. otroci s posebnimi potrebami iz drugega starostnega obdobja (3-6 let) ……... 659,32 €
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej,
uporablja pa se od 01.07.2009.
III.
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-48/2007-OS, z dne 14.02.2007.
Sledil je 15-minutni odmor, g. župan je zaradi nujne zadržanosti sejo zapustil ob 21.10 uri, v
nadaljevanju predsedujoči g. podžupan.
5. Obravnava predloga Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Šentjernej
– 2. obravnava
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Pisni amandmaji na omenjeni pravilnik niso bili poslani oziroma vloženi, obrazložitev
pravilnika je bila podana na prejšnji seji.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči
v občini Šentjernej: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 278/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme v drugi obravnavi Pravilnik o dodeljevanju
socialnih pomoči v Občini Šentjernej.
6. Obravnava predloga Odloka o občinskih taksah v občini Šentjernej – 2. obravnava
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Vložen je bil pisni amandma občinske uprave, ki glasi: V 19. členu na koncu stavka se pred
piko doda besedilo: »in Odlok o občinskih upravnih taksah v občini Šentjernej (Ur. l. RS, št.
6/1997)«.
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Razprave ni bilo.
Glasovanje o zgoraj predlaganemu amandmaju k odloku: ZA – 15 ČLANOV
Pisni amandma občinske uprave je bil soglasno sprejet.
Glasovanje o potrditvi Odloka o občinskih taksah v občini Šentjernej: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 279/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme v drugi obravnavi Odlok o občinskih taksah v
občini Šentjernej, vključno s sprejetim amandmajem občinske uprave.
7.Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov v občini Šentjernej – 2. obravnava
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Pisni amandmaji na omenjeni pravilnik niso bili poslani oziroma vloženi, obrazložitev
pravilnika je bila podana na prejšnji seji.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov v občini Šentjernej: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 280/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme v drugi obravnavi Pravilnik o sofinanciranju javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Šentjernej.
8.Obravnava predloga sklepa o letnem programu kulture v Občini Šentjernej za leto
2009
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Letni program kulture vsebuje vlogo kulture v občini, cilje občinskega programa kulture ter
dolgoročni pogled na razvoj kulture v občini Šentjernej.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi sklepa o letnem programu kulture v Občini
Šentjernej za leto 2009: ZA – 14 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 282/2009
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Letni program kulture v občini Šentjernej za leto
2009.
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 2009.
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9. Obravnava predloga sklepa o letnem programu športa v Občini Šentjernej za leto
2009
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Občina Šentjernej z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letošnjem
letu sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti ter obseg sredstev, ki se
v ta namen zagotovijo v proračunu občine.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa o letnem programu
športa: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 283/2009
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Letni program športa v občini Šentjernej za leto
2009.
Letni program športa v občini Šentjernej za leto 2009 začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
10. Pojasnila k problematiki predšolske vzgoje v občini Šentjernej
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Vpis otrok v vrtec za naslednje šolsko leto se je povečal, zato 28 otrok čaka na prosto mesto.
Alternativa za možen sprejem otrok je odprtje novega oddelka v OŠ Šentjernej, vendar pa bo
potrebno kljub temu poskrbeti še za dva oddelka, če želimo sprejeti v vrtec vse vpisane
otroke. Občinska uprava bo poskušala najti najboljšo možno rešitev, saj gre za več možnih
variant.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o sklepu, da se občinski svet seznani z omenjeno
problematiko: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 289/2009
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s problematiko predšolske vzgoje
v občini Šentjernej.
11. Obravnava predloga sklepa o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
Poročevalka: ga. Darja Will, občinska uprava
Pomoč na domu obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Na osnovi posredovanih podatkov s strani Centra za
socialno delo Novo mesto je predlog nove cene 14,96 EUR na efektivno uro.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa o soglasju k ceni
storitve pomoči družini na domu: ZA – 15 ČLANOV
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Sprejet je bil
Sklep št. 285/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Novo mesto, v
višini 14,96 € na efektivno uro.
II.
Strošek vodenja in koordinacije pomoči družini na domu za občino Šentjernej znaša mesečno
836,17 €, za 0,21 strokovnega delavca.
III.
Občina krije stroške vodenja in stroške koordinacije socialno varstvene storitve pomoči
družini na domu ter subvencionira ceno efektivne ure v višini 70%.
Uporabnik storitve plača 30% cene efektivne ure.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej,
uporablja pa se od 1.7.2009.
V.
Z dnem uporabe tega sklepa, preneha veljati sklep št. 032-48/2007-OS, z dne 14.02.2007.
12. Obravnava tehničnega popravka prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine
Šentjernej
Poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava
Razlog za tehnični popravek je pobuda Radešček Marjana, Orehovica 22, p. Šentjernej, ki
želi del gospodarskega poslopja spremeniti v prostor za poslovne namene. Obstoječi objekt je
skladen z določili PUP in sprememba kletne etaže objekta za želeno dejavnost ne bi bila
problematična.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi tehničnega popravka PUP za območje
občine Šentjernej: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 286/2009
Tekstualni del Prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Šentjernej (Uradno
prečiščeno besedilo, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 07/07), se spremeni in sicer:
- v 12. členu se v tretjem stavku tretjega odstavka za besedo »stanovanjskih« doda besedilo
»in gospodarskih«.
- v 13. členu pa se drugi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se beseda »podobno« črta
in se doda besedilo »druge dejavnosti, ki ne povzročajo povečanih vplivov na okolje«.
13. Obravnava osnutka Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šentjernej – 1.
obravnava
Poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava
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Razlog za spremembo odloka iz leta 2006 je zagotavljanje in izvajanje javnega interesa na
občinskih cestah. Prišlo je do popravkov kategorizacije posameznih cest in izbrisa ter nove
kategorizacije občinskih cest, ki jih je predlagala občinska uprava.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje iz osnutka v predlog Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v občini Šentjernej: ZA – 15 ČLANOV
Predlog odloka se bo obravnaval na naslednji redni seji.
14. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava
Občinska uprava je prejela kar nekaj vlog za odkup dela zemljišč, ki v katastru predstavljajo
javno pot, v naravi pa bodisi ne obstajajo že več desetletij ali pa je ohranjanje le teh zaradi
izgradnje nadomestnih cest nepotrebno. Predlaga se, da se za zemljišča, navedena v gradivu,
ukine status javnega dobra in vzpostavi lastninska pravica na Občino Šentjernej.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o predlaganemu sklepu: ZA – 15 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 287/2009
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na nepremičninah parc. št. 1500/07 k.o.
Polhovica, 4412/18, k.o. Gradišče in 3530/4, k.o. Gorenja Orehovica.
2. člen
Nepremičnine parc. št. 1500/07 k.o. Polhovica, 4412/18, k.o. Gradišče in 3530/4, k.o. Gorenja
Orehovica prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
15. Obravnava posameznih programov nakupa in prodaje nepremičnin
Poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava
Gre za sedem programov nakupa nepremičnin in za dva programa prodaje nepremičnin, ki so
pripravljeni v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin.
Glasovanje o potrditvi posameznih programov nakupa in prodaje nepremičnin: ZA – 15
ČLANOV
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
Sklep št. 290/2009
I.
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Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program prodaje nepremičnine s parc. št.
822/15, k.o. Polhovica, št. 032-01-274/2009 z dne 11.06.2009.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Sklep št. 291/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program prodaje nepremičnine s parc. št.
1500/07, k.o. Polhovica, št. 032-01-281/2009 z dne 15.06.2009.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Sklep št. 292/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program prodaje nepremičnine s parc. št.
1287/15, št. 032-01-282/2009 z dne 15.06.2009.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.

Sklep št. 293/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program nakupa nepremičnin s parc. št.
3055/7, 3055/8, 3055/10 in 3179/2, vse k.o. Gorenja Orehovica, št. 032-01-276/2009 z dne
15.06.2009.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Sklep št. 294/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program nakupa nepremičnin s parc. št.
3180/2 in 3181/2, obe k.o. Gorenja Orehovica, z dne 15.06.2009.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Sklep št. 295/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program nakupa nepremičnine s parc.
št. 3057/2, k.o. Gorenja Orehovica, št. 032-01-279/2009 z dne 15.06.2009.
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II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Sklep št. 296/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program nakupa nepremičnin s parc. št.
1289/2 in 1289/3, obe k.o. Gradišče, št. 032-01-280/2009 z dne 15.06.2009.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Sklep št. 297/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program nakupa nepremičnine s parc.
št. 3055/5, k.o. Gorenja Orehovica, št. 032-01-278/2009 z dne 15.06.2009.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Sklep št. 298/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program nakupa nepremičnin s parc. št.
3064/5 in 3064/6, obe k.o. Gorenja Orehovica, št. 032-01-277/2009 z dne 15.06.2009.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
16.Pobuda za določitev območij brez gensko spremenjenih rastlin
Poročevalec: g. Stanislav Bregar, Nestrankarska lista
Slovenija je z nedavno sprejetim zakonom o soobstoju gensko spremenjenih rastlin (GSR) s
preostalimi kmetijskimi rastlinami postala ena od šestnajstih držav članic EU, ki ima sedaj
zakonsko urejeno področje o pridelavi GSO. Dolgoročna prednost Slovenije je zdrava
sonaravna pridelana hrana in čisto okolje. Dolenjskim občinam bo dana pobuda za akcijo, v
kateri bi kmetom oziroma nosilcem kmetijskih gospodarstev predlagali, da na podlagi
sprejetega zakona sklenejo pisni dogovor o območjih, na katerih se ne bo pridelovalo GSO.
Občinska uprava naj preko svojih služb seznani čim širši krog nosilcev kmetijskih
gospodarstev in jim predlagajo podpis dogovora o območju brez gensko spremenjenih rastlin.
Razprava:
G. Stanislav Sluga je predlagal, da se zgoraj omenjena pobuda sprejme kot informacija.
G. Janez Hrovat, občinska uprava, je predlagal, da se občinsko upravo in komisijo za
kmetijstvo seznani s pobudo za določitev območij brez GSR ter da se glede tega občinska
uprava in komisija za kmetijstvo opredelita.
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Stanislav Bregar je pojasnil, da naj bi občinska uprava npr. preko svojega glasila seznanila
občane, da je na podlagi sprejetega zakona dana možnost, da se kmetje sami odločijo, ali
bodo GSR gojili ali ne.
G. podžupan je predlagal sklep, da se občinski svet s pobudo seznani, predlagatelj pa naj
zadevo z občinsko upravo in s komisijo za kmetijstvo uskladi.
G. Jože Hrovat je predlagal, da se povabi tudi svetovalna služba za kmetijstvo, da poda pisno
mnenje v zvezi z dano pobudo. Potrebno je pridobiti čim več strokovnih informacij.
Glasovanje o predlogu sklepa da se občinski svet seznani s pobudo Nestrankarske liste o
določitvi območij brez gensko spremenjenih rastlin. Predlagatelja se napoti na usklajevanje z
občinsko upravo in s komisijo za kmetijstvo: ZA – 14 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 299/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s pobudo Nestrankarske liste Šentjernej o
določitvi območij brez gensko spremenjenih rastlin.
II.
Občinski svet predlaga, da predlagatelj pobudo uskladi z občinsko upravo in s Komisijo za
kmetijstvo Občine Šentjernej.
Seja je bila končana ob 22.50 uri.
Številka: 062-26 /2009-OS
Datum: 23.06.2009

Zapisnik sestavila:
Damjana Kovačič

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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