OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
28. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 30.09.2009 ob
18.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjernej
Prisotni:
- člani občinskega sveta: Stanislav Bregar, Jože Brulc, Milena Drnovšek, Stanko Gorenc, Jože
Hrovat, Mojca Hrovat, Igor Kalin, Boris Kovačič, Sandi Masnik, Aleš Medle, Stanislav
Sluga, Pavel Turk, Matjaž Zagorc, Dejan Žagar.
Odsotni: g. Janko Bregar, g. Silvester Jurkovič, ga. Antonija Strojin, g. Jože Švalj
Ostali prisotni:
- delavci občinske uprave
- ga. Mojca Špec Potočar, direktorica Razvojnega centra Novo mesto
- predstavnica medijev
Ugotovitev sklepčnosti
Na 28. redni seji je bilo prisotnih 14 svetnikov, seja je bila sklepčna.
Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje občinskega sveta
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 27. redne seje: ZA – 13 ČLANOV
Pregled in potrditev zapisnika 7. korespondenčne seje občinskega sveta
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Glasovanje o potrditvi zapisnika 7. korespondenčne seje: ZA – 14 ČLANOV
DNEVNI RED
1. Vprašanja in predlogi
2. 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) -gradivo posredovano na 26. redni seji
3. Imenovanje direktorice JP EDŠ d.o.o. Šentjernej (poročevalka: ga. Mojca Hrovat,
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šentjernej)
4. Imenovanje člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine
Šentjernej za preostanek mandatne dobe (poročevalka: ga. Mojca Hrovat, predsednica
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
5. Imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Šentjernej za preostanek mandatne dobe
(poročevalka: ga. Mojca Hrovat, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Obravnava predloga dopolnitve Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju občine
Šentjernej (poročevalka: gdč. Tina Kolenc, občinska uprava) – skrajšani postopek
Seznanitev s programom Kulturnega centra Primoža Trubarja (poročevalka: ga.
Elizabeta Kušljan Gegič, občinska uprava)
Obravnava vloge OZ RK Novo mesto glede finančne pomoči pri obnovi strešne kritine
družini iz Mihovice, Šentjernej (poročevalec: g. župan Franc Hudoklin)
Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 2903/5, k.o. Ostrog
(poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava)
Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 2015/119, k.o.
Ostrog (poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava)
Obravnava posameznih programov prodaje nepremičnin (poročevalec: g. Janez Hrovat,
občinska uprava)

Glasovanje o potrditvi današnjega dnevnega reda: ZA – 14 ČLANOV
1. Vprašanja in predlogi
G. Jože Brulc je pripomnil, da se delno strinja s pisnim odgovorom podjetja CGP d.d. Novo
mesto glede deponiranja asfaltnega odpada v peskokopu Cerov Log. V nadaljevanju je dal
pobudo, da občinska uprava prouči Ureditveni načrt peskokopa Cerov Log (ali se v
peskokopu lahko zbira asfaltni odpad) in pisni odgovor posreduje na naslednjo redno sejo.
Vprašal je še, kakšne so rešitve glede sanacije nevarnega ovinka v Šmarju (zelo slaba
preglednost zaradi opornega zidu).
G, Janez Hrovat, občinska uprava: potreben je odkup dela parcele, rušenje opornega zidu in
zgraditev hodnika za pešce. Sredstva za omenjeni projekt se namenijo v proračun za leto
2010.
G. Matjaž Zagorc je vprašal, ali sta dva nova oporna zidova na C.O.Ž. v Šentjerneju v skladu
z nameravano rekonstrukcijo omenjene ceste in ali je Občina podala soglasje za gradnjo
omenjenih dveh opornih zidov.
G. Janez Hrovat, občinska uprava: gradnja enega opornega zidu je bila zaustavljena. Pri sami
gradnji oz. rekonstrukciji COŽ bo odstranjena, saj gre za črno gradnjo.
G. Pavel Turk je izrazil pobudo, da se pri osnovni šoli v Šentjerneju (od tehtnice proti OŠ) z
barvno črto signalizira pot za pešce, zaradi večje varnosti šolarjev pri prihodu v šolo, kot tudi
odhodu domov.
G. župan je odgovoril, da bo pobuda realizirana.
G. Stanislav Bregar je pripomnil, da je cesta od Prvomajske proti industrijsko storitveni coni
neosvetljena in brez hodnika za pešce. Predlagal je, da se razsvetljava na omenjenem delu
uvrsti v proračun za naslednje leto.
Ga. Mojca Hrovat je predlagala, da občinska uprava pozove z dopisom vodstvo
Zdravstvenega doma Novo mesto, da zagotovi boljšo prisotnost zdravnikov v Zdravstveni
postaji Šentjernej.
G. Stanislav Sluga je želel odgovor glede predvidenega zaključka občinskega prostorskega
načrta.
G, Milan Jakše, občinska uprava: občinska uprava je naredila terminski plan. Pripravljena je
bila vsa tehnična dokumentacija, ki je bila usklajena z vsemi soglasodajalci, razen z
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na skupnem usklajevanju se je
ugotovilo, da je potrebno določene zadeve dopolniti, kar je občinska uprava pripravila. Na
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decembrski seji naj bi se celoten dokument potrdil, v kolikor ne bo prišlo do zastojev pri
usklajevanju.
G. Aleš Medle je dal pobudo, da se križišče v Hrastju ustrezno signalizira, saj predstavlja
veliko nevarnost za udeležence v prometu, zaradi velikega števila kamionov, ki vozijo iz
peskokopa in v peskokop (križišče s prednostno cesto).
G. Dejan Žagar je vprašal, kako je z gramozom za občane, saj so nekateri prosilci že dobili
naročilnice, vendar gramoza v peskokopu ne dobijo.
G. Milan Jakše: Sporazum glede koriščenja gramoza je bil s CGP d.d. obnovljen v letu 2007.
Glede na predvideno manjšo eksploatacijo gramoza v letošnjem letu je bila določena tudi
manjša kvota za koriščenje gramoza občanov. Pred tednom dni je bilo na občinsko upravo
posredovano obvestilo s strani CGP d.d., da je odobrena količina za letošnje leto izčrpana. Na
predvidenem skupnem sestanku naj bi bila določena dodatna količina gramoza, kar bo delno
zadostovalo za občane, prosilce gramoza.
G. Igor Kalin je dal pobudo občinski upravi in županu, da vsako leto sprejme zlate maturante
občine Šentjernej.
G. Stanislav Bregar je predstavil zaključke s sestanka Sveta staršev vrtca Čebelica: svet
staršev pripravlja projekt »Čutna pot«. Predlagal je, da se v proračun za naslednje leto uvrsti
ureditev prostora poleg vrtca za javno igrišče (ograja in igrala). Starši so pripravljeni aktivno
sodelovati pri projektu. Glede problematike zdravstvene postaje v Šentjerneju je predlagal, da
se zadeva rešuje celostno (delovni čas laboratorija, boljša prisotnost zdravnikov in pediatrična
ambulanta).
G. župan je predlagal, da predstavniki Sveta staršev vrtca Čebelica posredujejo zapisnik z
zadnje seje na občinsko upravo, problematika zdravstvene postaje Šentjernej pa se bo
obravnavala celostno na naslednji seji občinskega sveta.

2. Obravnava Letnega poročila 2008 in Planskih izhodišč, programa dela in finančnega
načrta za leto 2009 Razvojnega centra Novo mesto
Poročevalka: ga. Mojca Špec Potočar, direktorica RC Novo mesto
V letu 2008 je RC Novo mesto uresničil delovni program, realiziral poslovne cilje in uspešno
prijavil nove projekte. Izvedena je bila uspešna kandidatura na razpis za izvajanje
informacijske točke Europe Direcet in dodelitev dotacije s strani Evropske komisije.
Zastavljen je bil tudi sistem sofinanciranja štipendijske sheme za Dolenjsko regijo; pridobljen
je bil nov vir financiranja, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Pri pripravi programa dela za leto 2009 je bilo upoštevano izvajanje vseh projektov v teku iz
leta 2008, ohranjanje konkurenčnosti pri izvajanju vseh storitev, zagotavljanje dela lastnih
sredstev za sofinanciranje projektov, ki bodo izvajani v letošnjem letu, nadaljevanje aktivnosti
na projektu »gospodarsko središče«, krepitev čezmejnega sodelovanja in povezovanja,
spodbujanje podjetništva, regionalni razvoj itd.
Razprava:
G. Matjaž Zagorc je vprašal, kakšen je odziv občanov in podjetnikov na projekte, ki jih nudi
razvojni center (predvsem na možnost pridobitve nepovratnih sredstev na področju
kmetijstva).
Ga. direktorica: Podjetniki so zelo aktivni, kot tudi ostali občani, ki se udeležujejo raznih
delavnic. Razvojni center veliko dela na promociji, za kar se bodo trudili tudi v prihodnje.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 14 ČLANOV
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Sprejet je bil
Sklep št. 321/2009
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z Letnim poročilom za leto 2008 in Planskimi
izhodišči, programom dela in finančnim načrtom za leto 2009 Razvojnega centra Novo mesto
d.o.o. in ga sprejme kot informacijo.
G. župan je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer naj se točka 8 današnjega dnevnega
reda prestavi na točko 3 današnjega dnevnega reda, zaradi prisotnosti ga. Mojce Špec Potočar,
predsednice OZ RK Novo mesto.
Glasovanje o predlogu g. župana: ZA – 13 ČLANOV
Predlog g. župana je bil sprejet.
3. Obravnava vloge OZRK Novo mesto glede finančne pomoči pri obnovi strešne
kritine družini iz Mihovice, Šentjernej
OZRK Novo mesto je na predlog KORK Šentjernej dalo pobudo za pomoč pri zamenjavi
strešne kritine in samega ostrešja na stanovanjski hiši družine iz Mihovice. Gre za tričlansko
družino, oba starša sta brezposelna. Občinska uprava pobudo za pomoč pri akciji podpira.
Razprava:
G. Pavel Turk je dal pobudo, da se svetniki odpovedo dela sejnine za namen obnove
omenjene strehe (svetniki, ki želijo na ta način pomagati družini iz Mihovice, naj uredijo
zadeve v zvezi z odpovedjo dela sejnine v računovodstvu občinske uprave).
Glasovanje o predlogu sklepa občinske uprave, da se družini iz Mihovice nameni 1.000,00
EUR finančne pomoči in da se zagotovi odvoz in deponiranje vseh odpadkov: ZA – 12
ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 324/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej podpira akcijo Območnega združenja Rdečega križa Novo
mesto glede menjave in obnove strešne kritine na stanovanjskem objektu družine Kralj iz
Mihovice, Šentjernej.
II.
Občinski svet nameni 1.000,00 EUR finančne pomoči iz postavke »Enkratne socialne
pomoči« ter odvoz in deponiranje odpadkov za akcijo iz I. točke tega sklepa.
4. Imenovanje direktorice JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
Poročevalka: ga. Mojca Hrovat, predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občine Šentjernej
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Na razpis za direktorja/ico JP EDŠ d.o.o. Šentjernej se je javila ga. Majda Kavšek iz Novega
mesta. Komisija je ugotovila, da je njena vloga na razpis za zasedbo omenjenega delovnega
mesta popolna. Kandidatka je bila povabljena še na ustni razgovor. Na podlagi opravljenega
ustnega razgovora in plana dela, ki ga je kandidatka podrobno predstavila, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da kandidatko za
zasedbo delovnega mesta direktorice JP EDŠ d.o.o. Šentjernej, potrdi.
V nadaljevanju se je kandidatka ga. Majda Kavšek svetnikom predstavila s svojim
programom dela: ena glavnih nalog bo dokončanje izgradnje kanalizacije v občini Šentjernej.
JP EDŠ d.o.o. Šentjernej bo moralo pri izvajanju teh nalog v celoti sodelovati z
ustanoviteljem. Prednostna naloga bo tudi skrb za dobro poslovanje podjetja na področju
ravnanja z odpadki, sejemske dejavnosti, vzdrževanja in čiščenja javnih površin, urejanja in
priprave prireditvenih prostorov, plakatiranja, upravljanja in vzdrževanja kulturnega centra,
izvajanja programov javnih del itd.
Razprava:
G. Igor Kalin je kandidatki zastavil naslednja vprašanja:
1. Koliko zaposlenih po vašem mnenju bo v obdobju vašega mandata štelo javno podjetje?
2. Kako si predstavljate sodelovanje s podjetjem CeROD, predvsem v smislu zmanjšanja
stroškov za Občino, kot tudi za končne uporabnike storitev?
3. Kakšna je vaša vizija glede širjenja letnega in zimskega vzdrževanja na sosednje občine?
Odgovori kandidatke ga. Majde Kavšek:
Ta hip je širjenje dejavnosti težko napovedati. Potrebno bo zaposliti določen kader, če se bo
javno podjetje odločilo za širjenje dejavnosti na sosednje občine. Ko bodo domači prebivalci
povsem zadovoljni z letnim in zimskim vzdrževanjem cest, se lahko dejavnost razširi.
Glede sodelovanja s podjetjem CeROD je kandidatka odgovorila, da ta hip zadev ne pozna v
popolnosti. Sčasoma naj bi se prenesla dejavnost same komunale. Stroški odvoza in
deponiranja odpadkov so gotovo odvisni tudi od stopnje osveščenosti občanov.
G. Jože Brulc je izpostavil problematiko zaposlenih Romov preko javnih del. Nekateri ne
prihajajo redno na delo. Zanimalo ga je še, kakšno strategijo ima kandidatka glede večjega
dobička podjetja oziroma pozitivnega poslovanja.
Ga. Majda Kavšek je odgovorila, da je z romsko problematiko seznanjena. Potrebno bi jih
bilo na nek način stimulirati (tudi z razgovorom), omenjena problematika bi se morala
reševati na ravni države, saj gre za širši problem. Za začetek bi bilo potrebno urediti domače
okolje, v nadaljevanju pa pristopiti k tržnim zadevam.
G. Stanko Gorenc je vprašal, ali ima kandidatka narejene analize o dosedanjem delu JP EDŠ
d.o.o. ter ali ima narejen finančni okvir poslovanja.
Ga. Majda Kavšek je odgovorila, da analiz nima, okvirno pa ve, s kakšnimi sredstvi podjetje
operira.
Glasovanje o potrditvi ga. Majde Kavšek, Volčičeva 35, Novo mesto, za direktorico JP EDŠ
d.o.o. Šentjernej: ZA – 9 ČLANOV, PROTI – 1 ČLAN
Sprejet je bil
Sklep št. 322/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi go. Majdo Kavšek, Volčičeva 35, 8000 Novo mesto,
za direktorico JP EDŠ d.o.o. Šentjernej.
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II.
Sklep začne veljati z dnem podpisa.
Sledil je 15-minutni odmor, g. Stanislav Bregar je sejo zapustil ob 20.45 uri, prisotnih 13
svetnikov.
5. Imenovanje člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine
Šentjernej za preostanek mandatne dobe
Poročevalka: ga. Mojca Hrovat, predsednica komisije
Komisija je prejela odstopno izjavo od funkcije članstva v Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občine Šentjernej, ga. Elizabete Kušljan Gegič. Na podlagi pisne
odstopne izjave je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejela
ugotovitveni sklep, da občinska uprava pozove vse politične stranke oziroma stranke,
zastopane v občinskem svetu, da predlagajo kandidata za članstvo v komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, za preostanek mandatne dobe. Prispela je ena pristopna
izjava in sicer izjava Sandija Masnika iz Šentjerneja. Komisija je ugotovila, da je pristopna
izjava prispela pravočasno in da je popolna. Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi
predlaganega kandidata.
Glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA - 12 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 313/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občine Šentjernej za preostanek mandatne dobe naslednjega občinskega svetnika:
-

SANDI MASNIK, Prvomajska cesta 8, 8310 Šentjernej

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati naslednji dan po
objavi.
6. Imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Šentjernej za preostanek mandatne
dobe
Poročevalka: ga. Mojca Hrovat, predsednica komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Komisija je prejela odstopno izjavo od funkcije članstva v Nadzornem odboru Občine
Šentjernej, ga. Marjetke Furar Vidovič, ki je podala pisni odstop dne 16.6.2009. Na podlagi
pisne odstopne izjave je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejela
ugotovitveni sklep, da občinska uprava pozove vse politične stranke oziroma stranke,
zastopane v občinskem svetu, da predlagajo kandidata za članstvo v nadzornem odboru za
preostanek mandatne dobe. Prispeli sta dve pristopni izjavi in sicer izjava ga. Nataše Novak iz
Orehovice in izjava g. Alberta Pavliča iz Šentjerneja. Komisija je ugotovila, da sta obe izjavi
prispeli pravočasno in da sta popolni. Občinskemu svetu se predlaga, da se izvedejo volitve.
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G. župan je na osnovi 45. člena poslovnika vprašal svetnice in svetnike, ali se glasuje o
predlaganih dveh kandidatih javno, ali tajno.
Sledilo je glasovanje o izvedbi javnih volitev za članstvo v Nadzornem odboru Občine
Šentjernej: ZA – 2 ČLANA, PROTI – 10 ČLANOV
Predlog za izvedbo javnih volitev ni bil sprejet, zato so se izvedle tajne volitve za
članstvo v nadzornem odboru za preostanek mandatne dobe.
Rezultate tajnih volitev je podala ga. Mojca Hrovat, predsednica komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
1. Nataša Novak – 9 glasov
2. Albert Pavlič – 4 glasovi
Sprejet je bil
Sklep št. 314/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje v Nadzorni odbor Občine Šentjernej za preostanek
mandatne dobe Natašo Novak, Orehovica 43, 8310 Šentjernej.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati naslednji dan po
uradni objavi.
7. Obravnava predloga dopolnitve Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine
Šentjernej – skrajšani postopek
Poročevalka: ga. Tina Kolenc, občinska uprava
S predlagano spremembo odloka bo omogočeno, da bodo na seznam upravičencev do vračila
vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Šentjernej
uvrščeni tudi posamezniki, ki so že, ali pa še bodo do določenega roka vložili vlogo in
dokazali, da so ta vlaganja dejansko opravili. Zato se odlok dopolni z novim, 4.a členom, ki
določa rok (30.10.2009) za predložitev zahtevka za vračilo vlaganj v JTKO.
Razprava:
G. Aleš Medle je navedeni predlog podprl v svojem imenu in v imenu svetniške skupine OO
SDS Šentjernej. Poudaril je, da je bila enaka zahteva že podana v gradivu za sklic izredne
seje, s strani vseh podpisnikov.
Ga. Milena Drnovšek je vprašala, ali je bil in kdaj je bil dan poziv občanom, da predložijo
svoje zahtevke za vračilo vlaganj v JTKO.
G. župan je odgovoril, da so bili vsi občani, katerih podatke je občina prejela s strani
Telekoma d.d., pozvani, da predložijo zahtevke z dokazili. Vsi se niso odzvali, zato je predlog
za določitev zadnjega roka za vložitev zahtevkov za dokazili določen v predlagani dopolnitvi
odloka.
Ga. Tina Kolenc, občinska uprava, je še pojasnila, da bo dopolnitev odloka objavljena v
uradnem vestniku, s čimer se smatra, da so vsi občani Občine Šentjernej o tem obveščeni.
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Glasovanje o potrditvi predlagane dopolnitve Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občne Šentjernej:
ZA – 13 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 312/2009
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme po skrajšanem postopku Odlok o dopolnitvah
Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim
upravičencem na območju Občine Šentjernej.
8. Seznanitev s programom Kulturnega centra Primoža Trubarja
Poročevalka: ga. Elizabeta Kušljan Gegič, občinska uprava
Program, ki se bo odvijal v KCPT, bo namenjen vsem starostnim skupinam; otroški abonma,
glasbeni abonma in gledališki abonma. Poleg abonmajev bodo v kulturnem centru tudi drugi
dogodki, ki jih bo pripravljal kulturni center sam ali v sodelovanju z zunanjimi sodelavci.
Velik del programa bodo predstavljali dogodki šentjernejskih društev. Kulturni center
Primoža Trubarja je primeren tudi za kongresno dejavnost, simpozije in konference. Odvijali
se bodo tudi programi za osnovne šole in vrtce itd.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o seznanitvi s programom KCPT: ZA – 13 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 323/2009
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani s programom Kulturnega centra Primoža Trubarja.
9. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 2903/5, k.o.
Šentjernej
Poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava
Občinska uprava je dne 17.4.2009 prejela vlogo za odkup omenjenega zemljišča, pot v izmeri
93 m2, saj se zaradi neprehodnega terena in nadomestitve z novo javno potjo ne uporablja
več. Pri preverjanju lastništva je bilo ugotovljeno, da ima predmetno zemljišče status javnega
dobra.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o predlaganemu sklepu: ZA – 13 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 316/2009
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2903/5, pot v izmeri
93 m², vpisani v vložni št. 2548, k.o. Šentjernej.
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2. člen
Nepremičnina parc. št. 2903/5, k.o. Šentjernej preneha imeti značaj javnega dobra in postane
lastnina Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
10. Obravnava predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 2015/119, k.o.
Ostrog
Poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava
Občinska uprava je dne 31.3.2008 prejela vlogo za odkup omenjenega zemljišča, pot v izmeri
64 m2. Navedeno zemljišče predstavlja pot, ki svojemu namenu ne služi več. Po preverjanju
lastništva zemljišča je bilo ugotovljeno, da ima predmetno zemljišče status javnega dobra.
Razprave ni bilo, sledilo je glasovanje o potrditvi predlaganega sklepa: ZA – 13 ČLANOV
Sprejet je bil
Sklep št. 315/2009
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2015/119, pot v izmeri
64 m², vpisani v vložni št. 1941, k.o. Ostrog.
2. člen
Nepremičnina parc. št. 2015/119, k.o. Ostrog preneha imeti značaj javnega dobra in postane
lastnina Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
11. Obravnava posameznih programov prodaje nepremičnin
Poročevalec: g. Janez Hrovat, občinska uprava
Gre za zemljišča, za katera se je pojavil interes za odkup in sicer za parc. št. 523/12, k.o.
Šentjernej (njiva v izmeri 37 m2), parc. št. 4032/, k.o. Gradišče (pašnik v izmeri 168 m2) in
parc. št. 466/5 ter 466/6, obe k.o. Šentjernej (prostori bivše pošte na Trgu Gorjanskega
bataljona 8). V skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin mora biti
posamezna nepremičnina pred prodajo vključena v Letni program prodaje občinskega
stvarnega premoženja.
Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o potrditvi posamičnih programov prodaje naslednjih
nepremičnin:
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za nepremičnino, parc. št. 523/12, k.o. Šentjernej: ZA – 12 ČLANOV
za nepremičnino, parc. št. 4032/3, k.o. Gradišče: ZA – 13 ČLANOV
za nepremičnini, parc. št. 466/5 in 466/6, obe k.o. Šentjernej; dopolnitev letnega
programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2009: ZA – 11 ČLANOV,
PROTI – 2 ČLANA
za nepremičnini, parc. št. 466/5 in 466/6, obe k.o. Šentjernej; potrditev posamičnega
programa prodaje: ZA – 10 ČLANOV, PROTI – 1 ČLAN

Sprejeti so bili naslednji sklepi
Sklep št. 319/2009
1. Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamični program prodaje nepremičnine s
parc. št. 523/12, k.o. Šentjernej, št. 032-01-296/2009 z dne 16.09.2009.
2. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.
Sklep št. 320/2009
1. Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamični program prodaje nepremičnine s
parc. št. 4032/3, k.o. Gradišče, št. 032-01-297/2009 z dne 16.09.2009.
2. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.
Sklep št. 317/2009
1. Dopolni se Letni program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2009 in sicer s
prodajo zemljišča pod stavbo v parc. št. 466/6, k.o. Šentjernej in pripadajočega dvorišča s
parc. št. 466/5, k.o. Šentjernej v idealnem deležu 897/10000, z ocenjeno vrednostjo v višini
7.093,48 EUR.
2.Ta sklep začne veljati takoj.
Sklep št. 318/2009
1. Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program prodaje nepremičnin s parc.
št. 466/5 in 466/6, obe k.o. Šentjernej, v idealnem deležu 897/10000 oz. 8,97%, št. 03201-298/2009 z dne 17.09.2009.
2. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.
Seja je bila končana ob 21.50 uri.
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