OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
7. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej,
ki je bila v četrtek, 10. septembra 2009 od 9.00 do 12.00 ure
7. korespondenčna seja je bila sklicana 10.09.2009 zaradi potrditve predlogov sklepov za
potrebe prijave Kulturnega centra Primoža Trubarja na Javni razpis za razvojne investicije v
javno kulturno infrastrukturo in potrditve predloga posamičnega programa prodaje za potrebe
novega krožišča in zbirne ceste v Šentjerneju.
- Poklicani: Bregar Janko, Bregar Stanislav, Brulc Jože, Drnovšek Milena, Gorenc Stanko,
Hrovat Jože, Hrovat Mojca, Jurkovič Silvester, Kalin Igor, Kovačič Boris, Masnik Sandi,
Medle Aleš, Sluga Stanislav, Strojin Antonija, Švalj Jože, Turk Pavel, Zagorc Matjaž, Žagar
Dejan.
- Pridobljeni glasovi: ZA – 18 ČLANOV
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
Sklep št. 306/2009
1. Kulturni center Primoža Trubarja, ki se nahaja na zemljiščih, parc. št. 403/1, 403/3,
403/4, 404/3 in 406/31, vse k.o. Šentjernej in je v lasti Občine Šentjernej, je namenjen
kulturi, zato je določen kot javna kulturna infrastruktura.
2. Nepremičnina se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Sklep št. 307/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša s spremembo naziva projekta v Načrtu razvojnih
programov Občine Šentjernej za obdobje 2009-2012 in v Proračunu Občine Šentjernej za leto
2009 in prihodnja leta, in sicer iz naziva »Večnamenski objekt v Šentjerneju« v »Kulturni
center Primoža Trubarja.«
II.
V načrtu razvojnih programov se za proračunsko leto 2010 pri projektu »Kulturni center
Primoža Trubarja« upošteva tudi pričakovane vire v višini 2 mio EUR, od tega je določeno
sofinanciranje do 85% iz sredstev EU in do 15% sredstev slovenske udeležbe.
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Sklep št. 308/2009
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje novelacijo investicijskega programa za projekt
Kulturni center Primoža Trubarja, izdelano v septembru 2009.
Sklep št. 309/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej sprejema uskladitev Letnega plana prodaje občinskega
stvarnega premoženja in Letnega načrta nakupa zemljišč na podlagi načrtovane prodaje
zemljišča 4404/4 in nakupa zemljišč parc. št. 5131/2, 5132/3, 5132/6, vse k.o. Gradišče.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.
Sklep št. 310/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program prodaje nepremičnine s parc. št.
4404/4, k.o. Gradišče, št. 032-01-293/2009 z dne 04.09.2009.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.
Sklep št. 311/2009
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje Posamezni program nakupa nepremičnin s parc. št.
5131/2, 5132/3, 5132/6, vse k.o. Gradišče, št. 032-01-292/2009 z dne 04.09.2009.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.
Obrazložitev:
Sprejeti sklepi glede Kulturnega centra Primoža Trubarja so podlaga za prijavo na Javni
razpis za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo, v okviru Evropskega sklada za
regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007-2013.
S sprejetjem sklepov, št. 032-309/2009-OS, 032-310/2009-OS in 032-311/2009-OS je Občina
Šentjernej dolžna izpeljati postopek nakupa in prodaje nepremičnine za dokončno izvedbo
investicij Rekonstrukcija regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas – Šentjernej z
novogradnjo krožišča in Rekonstrukcija LC 394111 v zbirno cesto.
Številka: 061-07/2009-OS
Datum: 10.09.2009
Zapisala:
Damjana Kovačič

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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