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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

Z A P I S N I K
4. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 29.5.2019 ob 17. uri
v sejni sobi Občine Šentjernej
Sejo je vodil župan Radko Luzar.
Na 4. redni seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:
Vesna Bregar, Alenka Brežnjak, Alojz Hosta, Tomaž Junc, Mojca Lampe Kajtna, Darija
Kovačič, Sebastjan Kruh, Viktor Luzar, Andrej Mikec, Maša Močivnik, Albert Pavlič, Jožica
Potočar, Janez Selak in Jože Vrtačič.
Občinski svetnik Jože Simončič se je na sejo pridružil ob 1906. Opravičeno odsotna: Franc
Hudoklin in Marjetka Rangus.
Na seji je bilo navzočih 15 občinskih svetnikov.
Ostali prisotni:
- uslužbenci občinske uprave,
- zunanji poročevalci,
- predstavniki medijev.
Pred pričetkom seje je župan Radko Luzar svetnike seznanil, da je občina na podlagi napotil s
posveta za občinske svetnike upoštevala navodila, tako pri sestavi vabila, kot napisanih
navodil, ki so bila razdeljena in obrazložena s strani pravnika Rajka Grimšiča.

Pregled in potrditev dnevnega reda
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta
Občine Šentjernej.
Dnevni red 4. redne seje:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej;
2. Poročilo o realizaciji sklepov med dvema sejama in poročilo o delu župana;
3. Vprašanja in pobude;
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4. Poročilo o delu za leto 2018 in Plan dela Območnega združenja RKS Novo mesto za
leto 2019
5. Letno poročilo 2018 ter program dela in finančni načrt Zdravstvenega doma Novo
mesto za leto 2019
6. Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018
7. A. Predlog sklepa o potrditvi Elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno
vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Šentjernej
B. Predlog sklepa o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in
odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Šentjernej
8. Letno poročilo o izvajanju knjižnične dejavnosti za Občino Šentjernej za leto 2018 ter
Program dela in finančni načrt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2019
9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
A. športnih programov v Občini Šentjernej
B. kulturnih programov v Občini Šentjernej
C. turističnih programov v Občini Šentjernej
D. socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šentjernej
10. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola
Šentjernej
11. Predlog cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Čebelica Šentjernej
12. Predlog sklepa o določitvi stroškov začasnega izpisa otrok iz vrtca
13. Predlog članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šentjernej
14. Seznanitev z namero za začetek postopka sprememb in dopolnitev Odloka o
zazidalnem načrtu za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej
15. Imenovanje predstavnika Občine Šentjernej v Svet zavoda Zdravstveni dom Novo
mesto
16. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije nadomestnega člana Posebne
občinske volilne komisije
17. Predlog ponudbe za prenos lastninske pravice na nepremičninah v lasti Občine
Šentjernej
18. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Župan je dal dnevni red 4. redne seje v razpravo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlagani dnevni red 4. redne seje.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče član.
Sklep št. 9000-4/2019-O-1 je bil sprejet.

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej
Župan je predlagal pregled zapisnika 3. redne seje občinskega sveta in odprl razpravo.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej potrdi zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine
Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-2 je bil sprejet.
2. Poročilo o realizaciji sklepov med dvema sejama in poročilo o delu župana
Župan je povedal, da so gradivo prejeli skupaj z vabilom na sejo in odprl razpravo.
Razpravljal je občinski svetnik Albert Pavlič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se je seznanil z realizacijo sklepov 3. redne seje in
Poročilom o delu župana.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-3 je bil sprejet.
3. Vprašanja in pobude
Občinski svetnik Albert Pavlič je v imenu občanov Starega sejmišča vprašal, zakaj se proti
Stari vasi izvajajo določene meritve s katerimi občani niso seznanjeni, oziroma kaj se dogaja
na tem segmentu. Prosi za pisni odgovor. Želi, da se ljudem poda ustrezno pojasnilo o
planiranih, nameravanih in že izvedenih aktivnostih in časovno razpredelnico, na kakšen koli
način se bo odvijal prometni režim in ostale infrastrukturne zadeve severnega in južnega dela
Starega sejmišča ter okolice. Povedal je, da je tudi ustanovljena civilna iniciativa.
Župan je povedal, da bo odgovor podal kar na seji in dejal, da so v proračunu namenjena
sredstva za izgradnjo kanalizacijskega sistema v vasi Dolenja Stara vas in bo zaradi tega del
ceste zaprt. Edina prevozna cesta do Volčkove vasi, Rakovnika, Lurda ter Vrbovc je cesta, ki
vodi od Starega sejmišča do odcepa za Volčkovo vas. Ta del ceste je potrebno infrastrukturno
vzpostaviti v stanje za možen obvoz. Vse je povezano tudi z odkupom zemljišč, ker je ta cesta
v tem trenutku preozka iz razloga odvodnjavanja. Dejal je, da je bilo na to temo organiziranih
že vsaj pet sestankov z dvema ustanovljenima civilnima iniciativama, tudi s predstavniki
Starega sejmišča in bo potrebno najti kompromis. Ob zaključku je dejal, da bo podal še pisni
odgovor.
Nadaljeval je občinski svetnik Janez Selak in opozoril na povečan promet skozi Šentjernej.
Nastajajo prometni zamaški, zato je predlagal, da občinske službe sprožijo postopek za
podaljšanje Levičnikove ceste do regionalne ceste proti Kostanjevici na Krki. Pričakuje, da se
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celostno uredi obvoznica mimo centra Šentjerneja. Želi, da občinske službe do naslednje seje
pripravijo možne rešitve omenjenega prometnega problema.
Župan je povedal, da bo na pobudo dal pisni odgovor.
Občinski svetnik Sebastjan Kruh je v imenu občanov Ledeče vasi in Gruče vprašal, kako
daleč je projekt peš poti, ki poteka iz Gruče do Šentjerneja.
Odgovor je podal Janez Hrovat, ki je povedal, da je projekt že v fazi realizacije. Naredila se je
projekta naloga, ki je bila posredovana na Direkcijo za ceste. Po trenutnem scenariju bo za
prvi šolski dan projekt tudi realiziran.
Občinski svetnik Andrej Mikec se je navezal na vprašanje svetnika Alberta Pavliča in dejal,
da je bil na dveh sestankih tudi sam prisoten. Sam je mnenja, da je bo potrebno doseči
konsenz vseh tangiranih prebivalcev ter spoštovati sklenjeni dogovor o poteku ceste. Glede na
pobudo svetnika Janeza Selaka, je dejal, da bo ta problem moral biti rešljiv z novim OPN-jem
in ne s sklepom občinskega sveta.
4. Poročilo o delu za leto 2018 in Plan dela Območnega združenja RKS Novo mesto
za leto 2019
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala sekretarka Območnega
združenja RKS Novo mesto Barbara Ozimek.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Darija Kovačič, Jožica Potočar in Albert
Pavlič.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Poročilo o delu OZ RKS Novo mesto za leto
2018.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-4 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Plan dela OZ RKS Novo mesto za leto 2019.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-5 je bil sprejet.
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5. Letno poročilo 2018 ter program dela in finančni načrt Zdravstvenega doma
Novo mesto za leto 2019
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala vodja oddelka za finančnoračunovodske zadeve v ZD Novo mesto Elizabeta Grill.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so svetniki: Jožica Potočar, Albert Pavlič in Andrej
Mikec.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letno poročilo Zdravstvenega doma Novo
mesto za l. 2018.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-6 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Program dela in finančni načrt Zdravstvenega
doma Novo mesto za l. 2019.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-7 je bil sprejet.
6. Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal direktor Komunale Novo
mesto d.o.o. Gregor Klemenčič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Andrej Mikec.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za
leto 2019.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-8 je bil sprejet.

5

predlog
7. A. Predlog sklepa o potrditvi Elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s
pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini
Šentjernej
B. Predlog sklepa o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo ter
zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal direktor Komunale Novo
mesto d.o.o. Gregor Klemenčič.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je svetnik Janez Selak.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Sklep o potrditvi elaborata in predračunske
lastne cene oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških
odpadkov v občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-9 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji
oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini
Šentjernej.
Navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 11 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-10 je bil sprejet.

8. Letno poročilo o izvajanju knjižnične dejavnosti za Občino Šentjernej za leto
2018 ter Program dela in finančni načrt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za
leto 2019
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala vodja Službe mreže
krajevnih knjižnic Irena Muc.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Letno poročilo Knjižnice Mirana jarca Novo
mesto za leto 2018.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-11 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Program dela in finančni načrt Knjižnice
Mirana jarca Novo mesto za leto 2019.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 12 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-12 je bil sprejet.

9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
A. športnih programov v Občini Šentjernej
B. kulturnih programov v Občini Šentjernej
C. turističnih programov v Občini Šentjernej
D. socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Bambič iz občinske
uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so Jože Vrtačič, Albert Pavlič in Maša Močivnik.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog za sprejem pravilnikov po skrajšanem
postopku.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-13 je bil sprejet.
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Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-14 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov v Občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-15 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju turističnih programov v Občini Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-16 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini
Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-17 je bil sprejet.
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10. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola
Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Bambič iz občinske
uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog osnutka Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-18 je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej prekvalificira v predlog.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-19 je bil sprejet.
11. Predlog cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Čebelica Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Bambič iz občinske
uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljali so: Jože Simončič, Darija Kovačič, Vesna Bregar,
Andrej Mikec, Albert Pavlič in Sebastjan Kruh.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Sklep o dodatnem začasnem znižanju cen
programov predšolske vzgoje za starše, ki so občani občine Šentjernej in katerih otroci
obiskujejo Vrtec Čebelica Šentjernej.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-20 je bil sprejet.
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12. Predlog sklepa o določitvi stroškov začasnega izpisa otrok iz vrtca
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Bambič iz občinske
uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal je Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme o določitvi stroškov začasnega izpisa otrok iz
vrtca.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-21 je bil sprejet.
13. Predlog članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini
Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Darja Bambič iz občinske
uprave.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi predlog župana, da se imenujejo člani Sveta za
preventivno in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šentjernej:
- Marjan Cerinšek, predstavnik osnovnega izobraževalnega varstva,
- Zlatka Kocman – Kuhar, predstavnica otroškega varstva,
- Bojan Jakše, predstavnik občanov in avto šol ter drugih organizacij, ki se ukvarjajo
izobraževanjem ali usposabljanjem na področju prometa,
- Gregor Lusavec, predstavnik policije,
- Darja Bambič, predstavnica občinske uprave.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-22 je bil sprejet.
14. Seznanitev z namero za začetek postopka sprememb in dopolnitev Odloka o
zazidalnem načrtu za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala Tina Gazvoda, vodja
oddelka za okolje in prostor.
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Župan je odprl razpravo. Razpravljali so: Vesna Bregar, Jože Simončič in Andrej Mikec.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej se seznani z nameravanim začetkom postopka
sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje sejemske dejavnosti ob
obvozni cesti Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/01, 4/03, 3/07, 2/09,
4/2012).
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-23 je bil sprejet.
15. Imenovanje predstavnika Občine Šentjernej v Svet zavoda Zdravstveni dom
Novo mesto
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Vrtačič.
V nadaljevanju se je imenoval volilni odbor. Župan je dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje volilni odbor v sestavi: Maša Močivnik, Jože
Vrtačič in Sebastjan Kruh.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 15 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-24 je bil sprejet.
Sledile so tajne volitve. Anita Petrič je razdelila glasovnice.
Po glasovanju je sledil premor. Volilni odbor je v tem času preštel glasovnice.
4. redna seja se je ob 2005 nadaljevala.
Maša Močivnik je v imenu volilnega odbora podala poročilo:
Volilni odbor je na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej dne 29.5.2019, pri
ugotavljanju izida glasovanja tajnih volitev glede imenovanja predstavnika Občine Šentjernej
v svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto ugotovil, da je bilo razdeljenih 15 glasovnic,
oddanih je bilo 15 glasovnic, od tega je bilo 15 glasovnic veljavnih in 0 glasovnic
neveljavnih.
Ugotovitve so naslednje:
Pavel Borse ni prejel nobenega glasu, Darija Kovačič je prejela 6 glasov, Simona Selak je
prejela 2 glasova in Jože Simončič je prejel 7 glasov.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
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predlog

V Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto se kot predstavnik Občine Šentjernej
imenuje Jože Simončič.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-25 je bil sprejet.
16. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije nadomestnega člana
Posebne občinske volilne komisije
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Rajko Grimšič, vodja oddelka
za splošne in pravne zadeve.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme ugotovitveni sklep: funkcija namestnika člana
Posebne občinske volilne komisije Občine Šentjernej: Domija Brajdiča, po zakonu
preneha.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-26 je bil sprejet.

17. Predlog ponudbe za prenos lastninske pravice na nepremičninah v lasti Občine
Šentjernej
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Rajko Grimšič, vodja oddelka
za splošne in pravne zadeve.
Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta svetnika Viktor Luzar in Jože Simončič.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša s sklenitvijo poravnave v sodnem sporu
pridobitve lastninske pravice pri nepremičninah v Vrhpolju.
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 14 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-27 je bil sprejet.
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predlog
18. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podal Rajko Grimšič, vodja oddelka
za splošne in pravne zadeve.
Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče.
Župan je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
nepremičninah:
-parc.št. 982/2, k.o. 1475 Gorenja Orehovica
Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 13 članov.
PROTI ni bil nihče.
Sklep št. 9000-4/2019-O-27 je bil sprejet.
Župan je ob 2020 zaključil 4. redno sejo.
Številka: 9000-4/2019
Datum: 31.5.2019

Zapisala:
Anita Petrič
Župan
Radko Luzar
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