Številka 2/2003

Šentjernej, 31. marec 2003

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
SKLEP
O SPREJEMU NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA OBDOBJE OD 2003 DO 2006

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 2-13/2003-OS
Šentjernej, 30.01.2003

Na podlagi 15. in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) ter na predlog občinske uprave Občine Šentjernej, je Občinski svet Občine Šentjernej,
na 2. redni seji, dne 29.01.2003, sprejel naslednji

SKLEP
I.
Sprejme se Načrt razvojnih programov Občine Šentjernej za obdobje od leta
2003 do 2006.
II.
Načrt razvojnih programov Občine Šentjernej za obdobje od 2003 do 2006 se bo

še dodatno dopolnjeval ob sprejemanju letnega občinskega proračuna.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ŠENTJERNEJ za obdobje od 2003 do 2006
inv. 2003 - 2010 inv. 2003 - 2006
1) DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Rekonstrukcija OŠ Šentjernej s prizidkom
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:
Razširitev Vrtca Čebelica
projektna dokumentacija
izvedba del (nadaljevanje od 2006 - 2007)
sofinanciranje MŠZŠ
SKUPAJ:
Prezračev. s klimat. vrtca in postavitev ograje ob vrtcu
projektna dokumentacija
izvedba del / prezračevanje, klimatizacija vrtca
izvedba del / ograje ob vrtcu
SKUPAJ:
Ureditev Zdravstvene postaje Šentjernej
projektna dokumentacija
razširitev parkirnih prostorov
izgraditev dvigala (nadaljevanje 2006 - 2007)
sofinanciranje ZD Novo mesto
SKUPAJ:
2) KULTURA IN ŠPORT
Izgradnja večnamenske stavbe s kulturnim domom
idejni projekt
projektna dokumentacija
izvedba del (nadaljevanje 2006 - 2008)
sofinanciranje MK
SKUPAJ:

2003

2004

2005

2006

3.000.000
220.000.000
223.000.000

3.000.000
87.000.000
90.000.000

0
100.000.000
100.000.000

0
33.000.000
33.000.000

0
0
0

202.000.000

2.000.000
120.000.000
0
122.000.000

0
0
0
0

2.000.000
0
0
2.000.000

0
50.000.000
0
50.000.000

0
70.000.000
0
70.000.000

19.000.000

3.000.000
10.000.000
6.000.000
19.000.000

3.000.000
10.000.000
6.000.000
19.000.000

3.000.000
20.000.000
20.000.000
5.000.000
48.000.000

0
0
0
0
0

3.000.000
0
0
0
3.000.000

0
10.000.000
10.000.000
5.000.000
25.000.000

0
10.000.000
10.000.000
0
20.000.000

4.000.000
5.000.000
250.000.000
30.000.000
289.000.000

4.000.000
2.500.000
6.500.000

52.500.000

100.000.000
15.000.000
115.000.000

100.000.000
15.000.000
115.000.000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1.800.000
800.000
2.500.000
70.000.000
0
0
0
75.100.000

0
0
0
70.000.000
50.000.000
40.000.000
50.000.000
210.000.000

223.000.000

80.000.000

10.000.000
58.000.000

120.000.000
409.000.000

2.500.000
50.000.000

Športno rekreacijski center Hipodrom
vodenje postopka UN
idejni projekt (nogomet.igrišče in ostali šport.objekti)
projektna dokumentacija
odkup zemljišč
komunalna opremljenost (nadalj. od 2006 - 2008)
sofinanciranje MŠZŠ
izvedba del (nadaljevanje od 2006 - 2008)
SKUPAJ:

200.000.000
535.100.000

1.800.000
800.000
2.500.000
140.000.000
50.000.000
40.000.000
50.000.000
285.100.000

Vzdrževanje kulturnih spomenikov
vzdrževanje
SKUPAJ:

4.000.000

4.000.000
4.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

60.000.000

5.000.000
55.000.000
60.000.000

5.000.000
0
5.000.000

0
20.000.000
20.000.000

0
20.000.000
20.000.000

0
15.000.000
15.000.000

3) KMETIJSTVO
Ureditev poljskih poti
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:

50.000.000

URADNI VESTNIK

1

inv. 2003 - 2010 inv. 2003 - 2006
4) KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA
Centralna čistilna naprava / individualni projekt
idejni projekt
tehnična dokumentacija
izvedba projekta: oddaja del koncesionarju
sofinanciranje MOP
SKUPAJ:
Primarna kanalizacija
kanal 1
kanal 2
kanal 4
nepredvidena dela
vodenje investicije
SKUPAJ:
Sekundarna kanalizacija
kanal 1
kanal 2
kanal 3
kanal 4
nepredvidena dela:
vodenje investicije
SKUPAJ:

2003

2005

2004

2006

57.500.000

2.500.000
10.000.000
0
45.000.000
57.500.000

2.500.000
10.000.000
0
0
12.500.000

0
0
0
0
0

0
0
0
30.000.000
30.000.000

0
0
0
15.000.000
15.000.000

185.441.220

98.249.870
61.652.390
4.840.360
16.474.262
4.224.338
185.441.220

0
40.766.638
4.840.360
4.560.700
1.003.354
51.171.052

32.749.957
20.885.752
0
5.363.571
1.379.986
60.379.265

32.749.957
0
0
3.274.996
1.120.499
37.145.451

32.749.957
0
0
3.274.996
720.499
36.745.451

461.431.555

145.146.330
120.308.390
56.082.130
89.721.220
41.125.807
9.047.678
461.431.555

0
0
0
0
0
0
0

90.405.921
0
0
0
9.040.592
1.988.930
101.435.443

54.740.410
0
56.082.130
48.690.995
15.951.353
3.509.298
178.974.186

0
120.308.390
0
41.030.225
16.133.862
3.549.450
181.021.926

99.120.000
491.000
13.263.000
2.618.000
32.748.000
50.000.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

Čistilna naprava / regijski projekt (3 občine + podj.)
projektna dokumentacija
* Občina Šentjernej
* Mestna občina Novo mesto
* Občina Škocjan
* Krka, tovarna zdravil, d. d. Novo mesto
sofinanciranje Ministrstva za gospodarstvo
izvedba del / razdelitev po partnerjih
SKUPAJ:

198.240.000

198.240.000

0

99.120.000
491.000
13.263.000
2.618.000
32.748.000
50.000.000
0
198.240.000

Čiščenje meteornih kanalov
ureditev odvodnjavanja
SKUPAJ:

15.200.000

15.200.000
15.200.000

3.500.000
3.500.000

3.700.000
3.700.000

3.900.000
3.900.000

4.100.000
4.100.000

72.000.000

2.000.000
70.000.000
72.000.000

2.000.000
25.000.000
27.000.000

0
15.000.000
15.000.000

0
17.000.000
17.000.000

0
13.000.000
13.000.000

Plinifikacija na območju občine Šentjernej
idejna študija
projektna dokumentacija
izvedba projekta: oddaja del koncesionarju
SKUPAJ:

3.500.000

1.000.000
2.500.000
0
3.500.000

1.000.000
2.500.000
0
3.500.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Center za ravnanje z odpadki Dolenjske - CeROD
sofinanciranje
SKUPAJ:

102.000.000

102.000.000
102.000.000

22.000.000
22.000.000

30.000.000
30.000.000

40.000.000
40.000.000

10.000.000
10.000.000

55.888.000

15.000.000
32.569.000
8.319.000
55.888.000

15.000.000
18.681.000
8.319.000
42.000.000

13.888.000
0
13.888.000

0
0
0

0
0
0

50.250.000

250.000
50.000.000
50.250.000

250.000
0
250.000

0
15.000.000
15.000.000

0
20.000.000
20.000.000

0
15.000.000
15.000.000

30.250.000

250.000
30.000.000
30.250.000

250.000
0
250.000

0
0
0

0
15.000.000
15.000.000

0
15.000.000
15.000.000

25.250.000

250.000
25.000.000
25.250.000

250.000
0
250.000

0
0
0

0
15.000.000
15.000.000

0
10.000.000
10.000.000

20.250.000

250.000
20.000.000
20.250.000

250.000
0
250.000

0
0
0

0
0
0

0
20.000.000
20.000.000

Zbirno reciklažni center - ZRC
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:

Vodovod Gor. Maharovec - Gor. Brezovica
izvedba del / sredstva amortizacije
izvedba del / proračunska sredstva
sofinanciranje MOP
SKUPAJ:
Vodovod Šentjernej - Dol. Stara vas
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:
Vodovod Ledeča vas - Groblje pri Prekopi
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:
Vodovod Groblje pri Prekopi - Ostrog
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:
Vodovod Ostrog - Šentjakob
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:

2

URADNI VESTNIK

1

inv. 2003 - 2010 inv. 2003 - 2006
Vodovod Ostrog - Gruča
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:

2003

2005

2004

2006

30.250.000

250.000
30.000.000
30.250.000

250.000
0
250.000

0
0
0

0
15.000.000
15.000.000

0
15.000.000
15.000.000

15.250.000

250.000
15.000.000
15.250.000

250.000
0
250.000

0
0
0

0
15.000.000
15.000.000

0
0
0

Vodovod Vrh - Grbe
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:

20.200.000

200.000
20.000.000
20.200.000

200.000
5.000.000
5.200.000

0
15.000.000
15.000.000

0
0
0

0
0
0

Povezovalni cevovod in črpališče Kaminšček
izvedba del
SKUPAJ:

80.000.000

80.000.000
80.000.000

40.000.000
40.000.000

20.000.000
20.000.000

20.000.000
20.000.000

0
0

Pokopališče v Gradišču
odkup zemljišč
idejni projekt
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:

82.500.000

7.000.000
1.500.000
4.000.000
70.000.000
82.500.000

0
0
0
0
0

3.500.000
1.500.000
4.000.000
0
9.000.000

3.500.000
0
0
35.000.000
38.500.000

0
0
0
35.000.000
35.000.000

Pokopališče v Grobljah pri Prekopi
odkup zemljišč za ureditev parkirnih prostorov
SKUPAJ:

3.000.000

3.000.000
3.000.000

0
0

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

0
0

Pokopališče Šmarje
sanacija pokopališča
SKUPAJ:

13.000.000

13.000.000
13.000.000

8.000.000
8.000.000

5.000.000
5.000.000

0
0

0
0

Pokopališče Orehovica
odkup zemljišč
idejni projekt / ureditev parkirnih prostorov
idejni projekt / razširitev pokopališča
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:

61.000.000

15.000.000
1.000.000
1.500.000
5.000.000
38.500.000
61.000.000

5.000.000
1.000.000
0
0
0
6.000.000

10.000.000
0
1.500.000
5.000.000
0
16.500.000

0
0
0
0
35.000.000
35.000.000

0
0
0
0
3.500.000
3.500.000

Pokopališče Otok
sofinanciranje izvedbe del
SKUPAJ:

10.000.000

10.000.000
10.000.000

3.000.000
3.000.000

7.000.000
7.000.000

0
0

0
0

38.100.000

1.100.000
37.000.000
38.100.000

1.100.000
0
1.100.000

0
22.000.000
22.000.000

0
15.000.000
15.000.000

0
0
0

0
0
0

3.000.000
0
3.000.000

0
7.500.000
7.500.000

0
7.500.000
7.500.000

Vodovod Zameško (delno)
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:

5) CESTNA INFRASTRUKTURA
Sanacija mostu in preplastitev LC Dol. Vrhpolje
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:
Sanacija mostu Gor. Vrpolje
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:
Sanacija ceste Dol. Maharovec
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:

18.000.000

3.000.000
15.000.000
18.000.000

30.450.000

450.000
30.000.000
30.450.000

450.000
10.000.000
10.450.000

0
10.000.000
10.000.000

0
10.000.000
10.000.000

0
0
0

HP in JR Dobravica - Brezovica - I. faza
izvedba del
SKUPAJ:

20.000.000

20.000.000
20.000.000

20.000.000
20.000.000

0
0

0
0

0
0

62.500.000

2.500.000
60.000.000
62.500.000

2.500.000
0
2.500.000

0
20.000.000
20.000.000

0
20.000.000
20.000.000

0
20.000.000
20.000.000

20.000.000

3.000.000
17.000.000
20.000.000

1.500.000
9.000.000
10.500.000

1.500.000
8.000.000
9.500.000

0
0
0

0
0
0

55.000.000

3.000.000
26.800.000
28.200.000
55.000.000

0
26.800.000
28.200.000
55.000.000

3.000.000
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

HP in AP Dobravica - Brezovica - III. faza
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ
AP Gradišče
odkup zemljišč
izvedba del
SKUPAJ:
HP Gor. Stara vas (nadaljevanje iz l. 2002)
odkup zemljišč
izvedba del
sofinanciranje MOP
SKUPAJ:

URADNI VESTNIK

1

3

inv. 2003 - 2010 inv. 2003 - 2006

2003

2005

2004

2006

AP Groblje in rekon.križiš.(nadaljevanje iz l. 2002)
odkup zemljišč
izvedba del
sofinanciranje MOP
SKUPAJ:

0
0
0
27.000.000

2.000.000
14.200.000
10.800.000
27.000.000

0
14.200.000
10.800.000
25.000.000

2.000.000
0

0
0

0
0

2.000.000

0

0

AP Drama, Gomila, Gor. Maharovec
projektna dokumentacija
izvedba del
sofinanciranje MOP
SKUPAJ:

0
0
0
52.000.000

2.000.000
40.000.000
10.000.000
52.000.000

2.000.000
0
0
2.000.000

0
15.000.000
0
15.000.000

0
10.000.000
10.000.000
20.000.000

0
15.000.000
0
15.000.000

15.000.000
54.500.000

1.500.000
3.000.000
35.000.000
39.500.000

0
0
0
0

1.500.000
3.000.000
0
4.500.000

0
0
15.000.000
15.000.000

0
0
20.000.000
20.000.000

Vzdrževanje lokalnih cest
razpisna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:

111.000.000

1.000.000
110.000.000
111.000.000

200.000
30.000.000
30.200.000

250.000
25.000.000
25.250.000

250.000
30.000.000
30.250.000

300.000
25.000.000
25.300.000

Prometna signalizacija - vertikalna in horizontalna
izvedba del
SKUPAJ:

22.200.000

22.200.000
22.200.000

5.000.000
5.000.000

5.500.000
5.500.000

5.700.000
5.700.000

6.000.000
6.000.000

1.000.000
0
0
0
0
1.000.000

0
5.000.000
7.500.000
30.000.000
5.000.000
47.500.000

0
0
7.500.000
35.000.000
5.000.000
47.500.000

0
0
0
0
0

96.000.000

1.000.000
5.000.000
15.000.000
65.000.000
10.000.000
96.000.000

361.000.000

1.000.000
10.000.000
20.000.000
50.000.000
30.000.000
111.000.000

0
0
0
0
0
0

1.000.000
5.000.000
10.000.000
0
0
16.000.000

5.000.000
10.000.000
20.000.000
0
35.000.000

30.000.000
30.000.000
60.000.000

11.500.000

1.500.000
5.000.000
5.000.000
11.500.000

1.500.000
0
0
1.500.000

0
5.000.000
0
5.000.000

0
0
5.000.000
5.000.000

0
0
0
0

Ureditev ceste v Orehovici
projektna dokumentacija
izvedba del
odkup zemljišč
SKUPAJ:

1.500.000
50.000.000
3.000.000
54.500.000

0
0
0
54.500.000

1.500.000
25.000.000
0
26.500.000

0
25.000.000
0
25.000.000

0
0
3.000.000
3.000.000

Rekonstrukcija Ceste oktobrskih žrtev
idejni projekt
projektna dokumentacija
meteorna kanalizacija
JR in HP
vodovodni sistem
rekonstrukcija ceste
SKUPAJ:

146.500.000

1.500.000
10.000.000
15.000.000
60.000.000
45.000.000
15.000.000
146.500.000

1.500.000
5.000.000
0
0
0
0
6.500.000

0
5.000.000
7.000.000
30.000.000
15.000.000
0
57.000.000

0
0
8.000.000
30.000.000
15.000.000
15.000.000
68.000.000

0
0
0
1
0
15.000.000
0
15.000.000

1.500.000

900.000
500.000
100.000
1.500.000

900.000
500.000
100.000
1.500.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

325.500.000

1.700.000
800.000
5.000.000
228.000.000
90.000.000
325.500.000

1.700.000
800.000
2.000.000
0
0
4.500.000

0
0
3.000.000
128.000.000
40.000.000
171.000.000

0
0
0
50.000.000
25.000.000
75.000.000

0
0
0
50.000.000
25.000.000
75.000.000

Ureditev JR, HP v Dol. Stari vasi
idejni projekt
projektna dokumentacija
JR, HP, odvodnjavanje (nadaljevanje 2006 - 2007)
SKUPAJ:

Rekonstrukcija ceste Šmerje - Pleterje
idejni projekt
projektna dokumentacija
ureditev odvodnjavanja
izvedba del
sofinanciranje MG
SKUPAJ:
Obvozna cesta ob proizvodno-servisni coni Šentjernej
idejni projekt
projektna dokumentacija
odkup zemljišč
izvedba del
sofinanciranje MPZ
SKUPAJ:
Obvoznica Mokro Polje
idejni projekt
projektna dokumentacija
odkup zemljišč
SKUPAJ:

6) UREJANJE PROSTORA
Sprem. in dopol. prostor. sestavin planskih aktov in
PUP - Matisa d.o.o.
sprememba plana
sprememba PUP
materialni stroški
SKUPAJ:
ZN industrij.-storitvene cone v Šentj. - Sejmišče II
sprememba plana
sprememba PUP
projektna dokumentacija
odkup zemljišč
komunalno opremljanje zemljišč
SKUPAJ:

4

250.000.000

URADNI VESTNIK

inv. 2003 - 2010 inv. 2003 - 2006

2003

2004

2.000.000
1.000.000
5.000.000
50.000.000
20.000.000
78.000.000

1.000.000
0
0
0
0
1.000.000

1.000.000
0
0
0
0
1.000.000

0
1.000.000
2.000.000
0
0
3.000.000

0
0
3.000.000
50.000.000
20.000.000
73.000.000

5.000.000

5.000.000
5.000.000

1.500.000
1.500.000

2.500.000
2.500.000

1.000.000
1.000.000

0
0

5.000.000

4.000.000
1.000.000
5.000.000

2.000.000
0
2.000.000

2.000.000
1.000.000
3.000.000

0
0
0

0
0
0

103.500.000

30.000.000
3.500.000
70.000.000
0
103.500.000

22.000.000
1.500.000
0
0
23.500.000

8.000.000
2.000.000
20.000.000
0
30.000.000

0
0
30.000.000
0
30.000.000

0
0
20.000.000
0
20.000.000

77.500.000

55.000.000
2.500.000
20.000.000
0
77.500.000

55.000.000
2.500.000
10.000.000
0
67.500.000

0
0
10.000.000
0
10.000.000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

113.000.000

20.000.000
3.000.000
90.000.000
0
113.000.000

0
0
0
0
0

20.000.000
3.000.000
20.000.000
0
43.000.000

0
0
30.000.000
0
30.000.000

0
0
40.000.000
0
40.000.000

154.000.000

60.000.000
4.000.000
90.000.000
0
154.000.000

20.000.000
4.000.000
0
0
24.000.000

40.000.000
0
40.000.000
0
80.000.000

0
0
30.000.000
0
30.000.000

0
0
20.000.000
0
20.000.000

ZN za izgradnjo individualnih stanovanj. hiš - Grbe
vodenje postopka sprememb družbenega plana
idejni projekt
odkup zemljišč
projektna dokumentacija
komunalna opremljenost zemljišč
izvedba projekta: oddaja del koncesionarju
SKUPAJ:

239.300.000

2.500.000
800.000
120.000.000
6.000.000
110.000.000
0
239.300.000

0
0
0
0
0
0
0

2.500.000
800.000
20.000.000
2.000.000
0
0
25.300.000

0
0
50.000.000
4.000.000
40.000.000
0
94.000.000

0
0
50.000.000
0
70.000.000
0
120.000.000

7) TURIZEM
Turistični programi
promocijski material - zloženke (mat., tisk, izdaja)
SKUPAJ:

6.000.000

6.000.000
6.000.000

1.500.000
1.500.000

2.000.000
2.000.000

1.500.000
1.500.000

1.000.000
1.000.000

Subvencije
turistični sejmi
turistične prireditve
po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine
SKUPAJ:

17.600.000

4.400.000
12.000.000
1.200.000
17.600.000

600.000
3.000.000
250.000
3.850.000

1.100.000
3.000.000
300.000
4.400.000

1.500.000
3.000.000
300.000
4.800.000

1.200.000
3.000.000
350.000
4.550.000

Turistično informacijski center Šentjernej
sofinanciranje
SKUPAJ:

15.200.000

15.200.000
15.200.000

3.700.000
3.700.000

3.700.000
3.700.000

3.800.000
3.800.000

4.000.000
4.000.000

34.150.000

26.950.000
7.200.000
34.150.000

6.500.000
1.700.000
8.200.000

6.700.000
1.750.000
8.450.000

6.850.000
1.850.000
8.700.000

6.900.000
1.900.000
8.800.000

18.700.000

3.700.000
15.000.000
18.700.000

850.000
3.000.000
3.850.000

900.000
5.000.000
5.900.000

950.000
4.000.000
4.950.000

1.000.000
3.000.000
4.000.000

ZN za industrij.-obrtno cono v Dol. Mokrem Polju
sprememba plana
sprememba PUP
projektna dokumentacija
odkup zemljišč (se nadaljuje od 2006 - 2010)
90.000.000
komunalno opremljanje zemljišč (se nadal. 2006 - 2010) 280.000.000
SKUPAJ:
370.000.000
Program opremljanja stavbnih zemljišč za ZN
izdelava programov za zazidalne načrte
SKUPAJ:
Sprem. in dopol. sestavin dolgoročnega družbenega
plana Občine Šentjernej
vodenje postopka sprememb
stroški soglasodajalcev
SKUPAJ:
ZN za območje sejemske dejavnosti ob obvozni
cesti Šentjernej
odkup zemljišč
projektna dokumentacija
komunalna opremljenost zemljišč
izvedba projekta: oddaja del koncesionarju
SKUPAJ:
ZN za terciarne in kvartarne dejavnosti
odkup zemljišč
sprememba projektne dokumentacije
komunalna opremeljnost zemljišč
izvedba del
SKUPAJ
ZN stanovanjske cone - Sejmišče III
odkup zemljišč
projektna dokumentacija
komunalna opremljenost zemljišč
izvedba projekta: oddaja del koncesionarju
SKUPAJ:
ZN terciarne cone s stanovanjsko gradnjo
Kaluder - 1. faza
odkup zemljišč
projektna dokumentacija
komunalna opremljenost zemljišč
izvedba projekta: oddaja del koncesionarju
SKUPAJ:

8) GASILSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA
Gasilstvo
redna dejavnost Gasilske zveze Šentjernej
nabava opreme za potrebe 10 PGD
SKUPAJ:
Civilna zaščita
redna dejavnost ekip CZ
nabava opreme za potrebe ekip CZ
SKUPAJ:

2005

2006

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Šentjernej, 29. 01. 2003
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Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA OBČINE ŠENTJERNEJ
Št. 2-24/2003-OS
Šentjernej, 27.02.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 39. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72-2629/1993) in 111. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur.list RS, št. 4/2001) je Občinski
svet na svoji 3. redni seji, dne 26.02.2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA OBČINE ŠENTJERNEJ
1. člen
V 19. členu se za prvim odstavkom dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
»Občinski svet šteje 18 članov, od tega je eden član predstavnik romske
skupnosti.
Člani Občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov Občinskega
sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov Občinskega sveta ter traja
do prve seje novoizvoljenega Občinskega sveta.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, ko jo skliče župan najkasneje v 20
dneh po izvolitvi.«
2. člen
20. člen se v celoti nadomesti z besedilom:
»Volitve Občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.

Občinski sveti se volijo po proporcionalnem sistemu, predstavnika romske
skupnosti pa po večinskem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve Občinskega sveta v skladu z
zakonom, odloči Občinski svet z odlokom.«
3. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni:
»Stalna delovna telesa imajo po pet članov, ki se imenujejo izmed članov
občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovica
članov.«
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej
dopolnjene 2002
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 2-25/2002-OS
Šentjernej, 19.12.2002

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90 in 85/00) ter
22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 1. korespondenčni seji, dne 18.12.2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej dopolnjene 2002
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
- vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti
v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto od leta 1986 do leta 2000 ter
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Občine Šentjernej - dopolnjene 2002 - v nadaljevanju spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine,
- vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov občine oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
- subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine in način njihovega sodelovanja oziroma naloge
in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
- določijo se roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine ter sredstva, potrebna za njihovo
pripravo,
- nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in
dopolnitev
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se
nanašajo na:
- izdelavo strokovnih podlag s področja poselitve za naselja, za katera le-te
še niso izdelane, t. j. za naselja: Čadraže, Čisti Breg, Dolenja Brezovica, Dol.
Stara vas, Dolenje Vrhpolje, Drča, Gorenje Mokro Polje, Gorenji
Maharovec, Groblje pri Prekopi, Gruča, Hrvaški Brod, Javorovica, Ledeča
vas, Mali Ban, Mihovo, Mršeča vas, Polhovica, Prapreče pri Šentjerneju,
Pristavica, Rakovnik, Razdrto, Roje, Šentjakob, Šmalčja vas, Šmarje, Tolsti
vrh, Volčkova vas, Vratno, Vrbovce, Vrh pri Šentjerneju, Zameško, Zapuže,
Žerjavin in Žvabovo;
- opredelitev novih stavbnih zemljišč za kompleksno in individualno
gradnjo;
- novelacijo urbanistične zasnove naselja Šentjernej; le-ta je bila sprejeta
še v okviru prostorskega plana Občine Novo mesto, ob spremembah in
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dopolnitvah prostorskega plana za območje Občine Šentjernej pa je bila
dopolnjevana le v vsebinah, ki so bile predmet sprememb in dopolnitev. Za
nadaljevanje strokovnega dela se pripravi analizo razvojnih možnosti
dejavnosti ter v okviru tega novelira obstoječi dokument. Upošteva se
dosedanje strokovne podlage in že pripravljeno projektno in drugo
dokumentacijo. Novelirana urbanistična zasnova se izdela v digitalalni obliki;
- opredelitev novih območij varstvenih pasov vodnih virov, za katera so
izdelane strokovne podlage,
- izdelavo strokovnih podlag in programskih zasnov za zazidalna načrta
obrtno-proizvodne cone Mokro Polje in komunalno-servisne cone Šentjernej,
- izdelavo strokovnih podlag in programske zasnove za ureditveni načrt
peskokopa Jesenovski jarek,
- izdelavo strokovnih podlag in programske zasnove za lokacijski načrt
obvozne ceste severovzhodnega dela naselja Šentjernej,
- vnos infrastrukturnih objektov in naprav.
Navedeni posegi so posledica dosedanjega uresničevanja razvojne
strategije občine ter zagotavljajo kontinuiteto razvoja dejavnosti. S temi
spremembami in dopolnitvami bo občina zagotovila prostorske pogoje za
nove razvojne programe, ki bodo povečali ekonomsko in socialno varnost
prebivalstva, naselje Šentjernej pa se bo krepil kot center širšega
Pogorjanskega območja. Manjkajoče strokovne podlage in predlogi novih
ureditev bodo omogočili tudi enakomernejšo pokrivanost z razvojnimi
programi naselij celotne občine. Z vnosom infrastrukturnih objektov in
naprav (obstoječih ali planiranih) pa občina pristopa k novelaciji vsebin
planskih dokumentov, istočasno pa k celoviti pripravi in izvedbi GIS.
V vsebinskem smislu se spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
planskih aktov pripravijo v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84 in 15/89), Zakonom o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) in Navodilom o
vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85- v nadaljnjem besedilu: NPA).
Grafični prikazi le-teh se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena
NPA.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih
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strokovnih gradiv se pridobi z zbiranjem ponudb po postopku naročila
manjše vrednosti,
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi občinska
strokovna služba, pristojna za prostor v sodelovanju z nosilcem strokovnih
aktivnosti iz točke a) tega člena.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje kmetijstva,
Dunajska 56-58, Ljubljana - za področje kmetijstva
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za gozdarstvo,
Dunajska 56-58, Ljubljana - za področje gozdarstva
3. Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto
za področje gozdarstva
4. Zavod za gozdove Slovenije OE Brežice, Ul. bratov Milancev 61,
Brežice - za področje gozdarstva
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje Sektor
za vodno gospodarsvo, Vojkova 1b, Ljubljana - za področje vodnega
gospodarstva
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto - za področje
vodnega gospodarstva
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava RS za rudarstvo,
Dunajska 48, Ljubljana - za področje rudarstva
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje Sektor
za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana - za področje varstva narave
9. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo
mesto - za področje varstva narave
10. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
Beethovnova 2, Ljubljana - za področje varstva kulturne dediščine
11. Zavod za kulturno dediščino Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1,
Novo mesto - za področje varstva kulturne dediščine
12. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje
Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana - za področje varovanja okolja
13. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 21, Ljubljana - za področje poselitve
14. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Tržaška c. 19,
Ljubljana - za področje cest
15. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko,
Dunajska 48, Ljubljana - za področje energetike
16. Elektro Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto za področje distribucije električne energije
17. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga, Kotnikova 5,
Ljubljana - za področje blagovnih rezerv
18. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana - za področje obrambe
19. Komunala Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto - za področje
vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod
20. Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej - za področje
lokalnih cest
21. TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto - za
področje telekomunikacij in zvez.
Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka določijo v fazi
izdelave strokovnih podlag pogoje, ki jih mora izdelovalec sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine upoštevati pri pripravi
le-teh.

Pogoje morajo podati v 30 dneh od zahteve. Če v predpisanem roku ne
podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo. Če jih posredujejo po preteku roka, pa
bi v zvezi s tem za izdelovalca nastali stroški, gredo le - ti v breme organizacije
oziroma organa, ki jih je povzročil.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja:
- strokovne podlage se izdelajo v treh mesecih od odločitve glede izbora
izdelovalca sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine,
- osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
se dostavi občinskemu svetu najkasneje do konca junija 2003;
- občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v
roku 8 dni po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se
objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej;
- javna obravnava se izvede na sedežu Občine v Šentjerneju v času javne
razgrnitve;
- občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti
lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine;
- občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času
trajanja javne razgrnitve osnutka, na podlagi poročila župana oziroma
občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
- po sprejemu stališč do pripomb občinska strokovna služba in izdelovalec v
roku 50 dni poskrbita za pripravo usklajenega osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine oziroma za dopolnitve
in popravke tistih njunih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene
pripombe in predlogi, občina pa na tako dopolnjen osnutek pridobi soglasja
sodelujočih organov, organizacij in skupnosti iz 4. člena tega programa;
- tako dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta
posreduje župan občine v obravnavo občinskemu svetu; le-ta ga z
eventualnimi dopolnitvami oblikuje kot predlog,
- župan občine tako določeni predlog posreduje v obravnavo na Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje s predlogom za
ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije;
- župan občine posreduje po sprejetju obvestila o usklajenosti predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z
obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana le-tega na občinski svet s
predlogom za sprejem z odlokom.
6. člen
Sredstva
Za pripravo strokovnih podlag ter izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine zagotovi sredstva Občina
Šentjernej iz proračunske postavke: Izdelava planskih in izvedbenih
dokumentov.
7. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
PROGRAM PRIPRAVE
za lokacijski načrt severovzhodnega dela obvozne ceste naselja Šentjernej
Št. 2-26/2002-OS
Šentjernej, 19.12.2002

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je občinski svet Občine Šentjernej na svoji 1. korespondenčni seji, dne
18.12.2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za lokacijski načrt severovzhodnega dela obvozne ceste naselja Šentjernej
1. člen
Izhodišča za pripravo lokacijskega načrta
Z urbanistično zasnovo naselja Šentjernej kot sestavnega dela sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjernej je
predvidena severna obvozna cesta naselja Šentjernej in sicer od Gor.
Brezovice ter severno od Šmalčje vasi, pri tovarniškem kompleksu Podgorja
se navezuje na regionalno cesto R3 669/1202 Dobruška vas Šentjernej ter se

nato nadaljuje v smeri vzhodnega dela naselja, po trasi obstoječe poljske poti
mimo proizvodno-servisne cone Sejmišče in območja za sejemsko dejavnost,
kjer se je priključuje na regionalno cesto R2 419/1205 Šentjernej - Križaj. S
tem lokacijskim načrtom se obravnava severovzhodni del obvozne ceste, t.j. od
križišča z regionalno cesto R3-669/1202 Dobruška vas - Šentjernej do
priključka na regionalno cesto R2-419/1205 Šentjernej - Križaj.
Predvidena razbremenilna cesta bo predstavljala lažji in hitrejši dostop do
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novega industrijsko - poslovnega predela, ki je danes dostopen le skozi
osrednji del naselja Šentjernej s strnjeno pozidavo. Istočasno pa bo s
prevezavo celotnega tranzitnega prometa jedro naselja razbremenjeno.
2.člen
Priprava lokacijskega načrta
1. Opis priprave lokacijskega načrta
Lokacijski načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z Zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) - v
nadaljevanju ZUNDPP in z podzakonskim Navodilom o vsebini potrebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS
št. 14/85).
Vzporedno z izdelavo lokacijskega načrta bo potekal postopek sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjernej, kjer bo
izdelana tudi programska zasnova za lokacijski načrt.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in
urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi lokacijskega
načrta, so:
- prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Šentjernej, vključno z urbanistično zasnovo naselja Šentjernej,
- programska zasnova za širitev proizvodno-servisne cone Sejmišče (v
postopku sprejemanja),
- zazidalni načrt proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej (Uradni list
RS št. 62/96),
- zazidalni načrt za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/01),
- posebne strokovne podlage za zazidalni načrt industrijsko-storitvene
cone Sejmišče Šentjernej,
- razvojna programa Podgorja d.o.o., Tovarne ploskovnega pohištva in
Matise d.o.o.,
- podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
- podatki o naravnih lastnostih prostora ter omejitve v prostoru.
3. Posebne strokovne podlage za lokacijski načrt
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim Navodilom o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS
št. 14/85) se za izdelavo osnutka lokacijskega načrta pripravi idejni projekt kot
posebne strokovne podlage v variantah pri oblikovanju križišč ter pridobi
geodetski načrt.
V lokacijskem načrtu se posebej obdela koridorje komunalnih naprav in
objektov ter opredeli faznost izvajanja.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja
za pripravo osnutka lokacijskega načrta ter soglasja k dopolnjenemu
osnutku:
- Komunala d.o.o. Podbevškova 12, Novo mesto,
- Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo
mesto,
- Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Tržaška cesta 19,
Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto,
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota
Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
- Občina Šentjernej, Trubarjeva 5, Šentjernej.
V kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za lokacijski
načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter
soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta
pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave
lokacijskega načrta morajo organi in
organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca le-tega podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve
(pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag
oziroma pri pripravi osnutka lokacijskega načrta. Organi in organizacije
morajo v skladu s 35.členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30dneh od zahteve. V fazi priprave predloga lokacijskega načrta s soglasjem
potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem
roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v
lokacijskem načrtu soglašajo.
5. Vsebina lokacijskega načrta
Lokacijski načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32.
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lena ZUNDPP ter 55. in 56. lena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, at.
32/93 in 1/96):
OSNUTEK
a) tekstualni del
- sploani podatki o lokacijskem na rtu,
- opis prostora in pogoji za realizacijo planskih odlo itev,
- obrazlo~itev in utemeljitev lokacijskega na rta,
- opis prostorskih reaitev po posameznih podro jih,
- reaitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in napravami, ki jih
pogojujejo
izvedbo lokacijskega na rta,
- reaitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
- ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
- zasnova ureditve zelenih in ostalih povrain, kjer so le-te potrebne,
- reaitve v zvezi z zaa ito pred naravnimi in drugimi nesre ami,
- seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega obmo ja,
- etape izvajanja posegov, predvidenih z lokacijskim na rtom,
- pogoji pristojnih organov in organizacij,
- usklajenost reaitve s podanimi zahtevami in pogoji soglasodajalcev,
- osnutek odloka o lokacijskem na rtu.
b) grafi ni del
- prikazi iz prostorskih sestavin ob inskega dolgoro nega in srednjero nega plana za obravnavano obmo je,
- topografska karta s prikazom obmo ja LN v airaem merilu
1:5000
- katastrski na rt z mejo obmo ja urejanja LN
1:1000
- reambulirani geodetski na rt z mejo obmo ja urejanja
1: 500
- prometno - tehni na situacija (elementi regulacije prometa s prometno
signalizacijo)
1: 500
- ureditvena situacija obmo ja, ki vsebuje urbanisti ne, krajinske,
oblikovalske, okoljevarstvene in vodnogospodarske reaitve
1: 500
- idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev v obsegu LN 1: 500
- idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in
naprav
1: 500
- karakteristični prečni profili in normalni vzdolžni profili ceste
DOPOLNJENI OSNUTEK IN PREDLOG LOKACIJSKEGA NAČRTA
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela
dopolnjeni osnutek lokacijskega načrta, na katerega se pridobe soglasja
soglasodajalcev. Dopolnjeni osnutek oziroma predlog dokumenta mora
vsebovati še tehnične elemente za zakoličenje objektov (območje izključne
rabe). Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični del.
ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU
Besedilo odloka se pripravi v skladu s 44. členom Navodila o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni
list SRS št. 14/85).
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja
lokacijskega načrta
- Posebne strokovne podlage: 30 dni po podpisu pogodbe z
izdelovalcem
- Osnutek LN: 30 dni po potrditvi idejnega projekta severne obvozne
ceste na tangiranem območju s strani MP, Direkcije RS za ceste ter pridobitvi
predhodnih pogojev soglasodajalcev
- Stališča do pripomb: 15 dni po prejemu pripomb iz JR
- Predlog LN: 45 po sprejetju stališč do pripomb
- Končno gradivo: 15 dni po sprejetju predloga LN na občinskem
svetu
4 S pripravo posebnih strokovnih podlag za lokacijski načrt se prične po
podpisu pogodbe z izdelovalcem.
4 Osnutek lokacijskega načrta se izdela na podlagi posebnih strokovnih
podlag, idejnega projekta ceste s priključevanjem zalednih cest bodoče
pozidave ter dovozov ter pogojev soglasodajalcev.
4 Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek
lokacijskega načrta vsebuje vse sestavine, predpisane s programom priprave,
predlaga županu, da se osnutek javno razgrne, le tega predhodno obravnava
občinski svet. Sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
4 Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej za 30 dni od dneva
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
4 Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti
lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka
lokacijskega načrta.
4 Po končani javni razgrnitvi občinski svet Občine Šentjernej zavzame stališča
do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži
pristojno službo za pripravo predloga dokumenta.
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4 Župan Občine Šentjernej posreduje predlog lokacijskega načrta
občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem dokumenta z
odlokom.
4 Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

4. člen
Organizacija priprave lokacijskega načrta
a) nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv se pridobi z zbiranjem ponudb po postopku naročila
manjše vrednosti,
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi občinska

strokovna služba, pristojna za prostor v sodelovanju z nosilcem strokovnih
aktivnosti iz točke a) tega člena.
5.člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Šentjernej
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 2-27/2002-OS
Šentjernej, 19.12.2002

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 1. korespondenčni seji, dne
18.12.2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Šentjernej
1.člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev
V letu 1991 sprejeti prostorski ureditveni pogoji za pomembnejša lokalna
središča Občine Novo mesto so določali merila in pogoje za neposredne
posege v prostor tudi v naselju Šentjernej s Šmalčjo vasjo (odlok objavljen v
SDL, št. 9/91 v nadaljnjem besedilu tudi PUP). Poleg splošnih meril in
pogojev je sprejeti odlok določil tudi posebna merila in pogoje v posameznih
morfoloških enotah znotraj obravnavanega ureditvenega območja naselja. V
letu 1998 so bile sprejete spremembe in dopolnitve odloka, ki so izhajale iz
opredelitve posameznih stavbnih zemljišč znotraj ureditvenega območja
naselja kot posledica sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov občine (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/98), v istem letu pa so
bile sprejete tudi spremembe in dopolnitve odloka za ožje jedro naselja
(odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/98).
Ob upoštevanju novih programskih izhodišč in strokovnih podlag
posameznih nosilcev planiranja je treba vnesti nove oz. spremenjene
elemente, ki za naselje Šentjernej kot občinsko središče izhajajo iz sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine. Poleg tega pa se
dokument pripravi v ustrezni tehniki, ki bo uporabljiva v celovitem GIS okolju
občine.
2.člen
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev
1. Območje urejanja in obseg priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev
Območje, za katero se pripravijo spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev, se prilagodi ureditvenemu območju naselja Šentjernej
s Šmalčjo vasjo. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
- naslov in obliko dokumenta, njegovo zgradbo ter splošna merila in
pogoje (čistopis odloka, ki bo vključeval le merila in pogoje urejanja za
predmetno naselje),
- spremembo mej posameznih morfoloških enot in opredelitev meril in
pogojev, ki jih narekujejo spremenjeni pogoji (nova stavbna zemljišča),
- spremembo območja enot kulturne dediščine (jedra naselja) ter
opredelitev pogojev za poseganje v ta območja,
- določitev splošnih pogojev za področje infrastrukturnega opremljanja z
upoštevanjem določil občinskih predpisov, ki so bili za posamezno področje
sprejeti na novo,
- končna določila in prehodne določbe v povezavi z urejanjem prostora
občine in obveznosti investitorjev pri poseganju v prostor.
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravi v vsebini, kot je predpisana z
Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) - v nadaljevanju ZUNDPP in z podzakonskim Navodilom o vsebini
potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov
(Uradni list SRS št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in
urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi
sprememb in dopolnitev PUP, so:
- Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana

Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Šentjernej - dopolnjene 1997 in 2000/1 (odlok objavljen v Uradnem listu RS,
št. 16/98, spremembe in dopolnitve odloka v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej, št. 10/02),
- odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna
središča Občine Novo mesto (SDL, št. 9/91 ter URL RS, št. 15/98 in 48/98) za
naselje Šentjernej in strokovne podlage zanj (izdelovalec FAGG Ljubljana,
1990),
- strokovne podlage za področje poselitve, izdelane za spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Šentjernej in PUP (izdelovalec TOPOS d.o.o., Dol. Toplice, marec 2000),
- podatki o obstoječih objektih in infrastrukturnih vodih in napravah,
- podatki o naravnih lastnostih prostora,
- drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij,
prometne rešitve.).
3. Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim Navodilom o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS št.
14/85) se za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev PUP pripravijo
posebne strokovne podlage.
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev morajo za
realizacijo načrtovanih objektov in ureditev predvideti ustrezne ukrepe, ki
bodo zagotovili varstvo zraka, tal in vode pred onesnaženjem ter varstvo pred
povečanjem hrupa na območju posameznih morfoloških enot.
Kot del posebnih strokovnih podlag se izdelajo tudi strokovne podlage s
področja varstva narave in kulturne dediščine.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja
za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
ter soglasja k dopolnjenemu osnutku:
- Komunala d.o.o. Podbevškova 12, Novo mesto,
- Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo
mesto,
- Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Tržaška cesta 19,
Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto,
- Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
- Zavod za kulturno dediščino Slovenije OE Novo mesto, Skalickega 1,
Novo mesto,
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota
Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
- Občina Šentjernej, Trubarjeva 5, Šentjernej.
V kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za
spremembe in dopolnitve PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna
mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP morajo organi in
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organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca le-tega podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve
(pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag
oziroma pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev PUP. Organi in
organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in
soglasja v 30-dneh od zahteve. V fazi priprave predloga sprememb in
dopolnitev PUP s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in
usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo
oziroma, da z rešitvami v spremembah in dopolnitvah PUP soglašajo.
5. Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
Spremembe in dopolnitve PUP za pomembnejša lokalna središča Občine
Novo mesto za naselje Šentjernej se pripravi na podlagi predhodno
pripravljenih strokovnih podlag in v skladu z Navodilom o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS
št. 14/85). Obsegale bodo korekcijo tekstualnega in grafičnega dela odloka, ki
se nanaša na določila posameznih morfoloških enot; odlok se, vključno s
spremembami in dopolnitvami pripravi kot čistopis, kartografski del pa se
izdela v digitalni obliki (kot čistoris prostorsko ureditvenih pogojev ter
njihovih sprememb in dopolnitev na digitalnem katastrskem načrtu v M 1 :
2500 ali drugem ustreznem merilu).
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja
dokumenta
- Posebne strokovne podlage: 60 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem
- Osnutek sprememb in dopolnitev PUP: 30 dni po pridobitvi predhodnih
pogojev soglasodajalcev
- Stalia a do pripomb 15 dni: po prejemu pripomb iz JR
- Predlog sprememb in dopolnitev PUP: 45 po sprejetju stalia do
pripomb
- Kon no gradivo: 15 dni po sprejetju sprememb in dopolnitev PUP na
ob inskem svetu

pogojev soglasodajalcev.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek
spremembe in dopolnitve PUP vsebuje vse sestavine, predpisane s
programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne, le tega
predhodno obravnava občinski svet. Sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka dokumenta se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej za 30 dni od dneva
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti
lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka
dokumenta.
Po končani javni razgrnitvi Občinski svet Občine Šentjernej zavzame stališča
do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži
pristojno službo za pripravo predloga dokumenta.
Župan Občine Šentjernej posreduje predlog dokumenta občinskemu svetu v
obravnavo in mu predlaga sprejem dokumenta z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
4.člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev
a) nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv se pridobi z zbiranjem ponudb po postopku naročila manjše
vrednosti,
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi občinska
strokovna služba, pristojna za prostor v sodelovanju z nosilcem strokovnih
aktivnosti iz točke a) tega člena.
5.člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

4 S pripravo posebnih strokovnih podlag za PUP se pri ne po podpisu
pogodbe z izdelovalcem.
4 Osnutek se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in pridobljenih

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta proizvodne in komunalno
servisne cone Šentjernej - sever
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 2-28/2002-OS
Šentjernej, 19.12.2002

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 1. korespondenčni seji, dne
18.12.2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta proizvodne in komunalno servisne cone Šentjernej - sever
1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta
Območje severno od tovarniškega območja Podgorje je s sprejetjem
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/02)
namenjeno za širitev proizvodne dejavnosti; za območje opredeljenega
stavbnega zemljišča je predvidena izdelava zazidalnega načrta. Občina je
glede na vloge posameznih samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb, ki
se ukvarjajo z dejavnostjo prevozništva, za ureditev pogojev obratovanja te
dejavnosti pripravila analizo, iz katere izhaja, da bo to problematiko potrebno
reševati poenoteno za celotni občinski prostor. Poleg tega se za razvojno
območje Podgorja d.o.o. opredeljujejo zemljišča vzhodno od sedanje
proizvodne hale, kar omogoča, da se za zemljišča severno od tovarniškega
kompleksa namenijo tudi drugim, konkretnim programom. Poleg potrebnih
površin za proizvodne programe in prevozniško dejavnost in se naj bi v
območju urejanja zagotovile tudi površine za komunalno servisno dejavnost
(bazo za vzdrževanje lokalnih cest ipd.)
2. člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
Območje urejanja s tem zazidalnim načrtom obsega zemljišča s parc. št.
2997/7, 2997/1, 2997/2, 3007/1, 3008/1 in 3013/1, vse k.o. Gradišče. V območju
se predvidijo površine, ki služijo dopolnitvi manipulativnih površin
tovarniškega kompleksa Podgorja, parkirne površine za organizirano
parkiranje tovornih vozil in s tem povezane dejavnosti ter površine,
namenjene komunalno servisnim dejavnostim, ki bodo zagotavljale
opravljanje samostojne komunalne službe in vzdrževanje lokalnega
infrastrukturnega in cestnega omrežja. Preostali del se nameni še za
proizvodno oz. servisno dejavnost.
Celotno območje se navezuje na regionalno cesto R3 669/1202 Dobruška
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vas - Šentjernej z oblikovanjem križišča z razvrstilnimi pasovi. V okviru
zazidalnega načrta se predvidi priključevanje kompleksa na primarno
komunalno infrastrukturo naselja.
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z Zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) - v
nadaljevanju ZUNDPP in z podzakonskim Navodilom o vsebini potrebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS št.
14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in
urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega
načrta, so:
- prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Občine Šentjernej,
- podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
- podatki o naravnih lastnostih prostora,
- drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij,
prometne rešitve.).
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim Navodilom o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS št.
14/85) se za izdelavo osnutka ZN pripravijo posebne strokovne podlage.
Zazidalni načrt mora za realizacijo načrtovanih objektov in ureditev
predvideti ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili varstvo zraka, tal in vode pred
onesnaženjem ter varstvo pred povečanjem hrupa.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja
za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku:

URADNI VESTNIK

- Komunala d.o.o. Podbevškova 12, Novo mesto,
- Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo
mesto,
- Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Tržaška cesta 19,
Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto,
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota
Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
- Občina Šentjernej, Trubarjeva 5, Šentjernej.
V kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za ZN
ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.
Pred pričetkom priprave ZN morajo organi in organizacije iz te točke na
zahtevo izdelovalca le-tega podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi
ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva
pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka ZN.
Organi in organizacije morajo v skladu s 35.členom ZUNDPP podati svoje
pogoje in soglasja v 30-dneh od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s
soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z
rešitvami v ZN soglašajo.
5. Vsebina zazidalnega načrta
ZN se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 30. člena
ZUNDPP:
OSNUTEK
a) tekstualni del
-opis prostorskih rešitev po posameznih področjih, ki se nanašajo na ZN,
-rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in napravami, ki jih
pogojujejo rešitve po ZN,
-rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
-ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
-zasnova ureditve zelenih in prometnih površin, kjer so le-te potrebne,
-rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
-seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
-etape izvajanja posegov, predvidenih z ZN,
-pogoji pristojnih organov in organizacij
-osnutek odloka
b) grafični del
- prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
- topografska karta s prikazom območja urejanja z ZN v širšem merilu
1:5000
- katastrski načrt z mejo območja urejanja
1:1000
- reambulirani geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:1000
- zazidalna situacija območja
1:1000
- idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev ter ureditev s področja
prometa v obsegu, ki jih narekuje ZN
1:1000
-idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in
naprav
1:1000
-karakteristični prečni profil in normalni vzdolžni profil ceste na območju
priključevanja na regionalno
DOPOLNJENI OSNUTEK IN PREDLOG ZN
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela

dopolnjeni osnutek ZN, na katerega se pridobe soglasja soglasodajalcev.
Dopolnjeni osnutek oziroma predlog dokumenta mora vsebovati še tehnične
elemente za zakoličenje objektov in gradbenih parcel ter pogoje za določitev
funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni
tudi grafični del.
ODLOK O ZAZIDALNEM NA RTU
Besedilo odloka se za obseg ZN pripravi v skladu s 44. lenom Navodila
o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov
(Uradni list SRS at. 14/85).
3. len
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja ZN
- Posebne strokovne podlage: 60 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem
- Osnutek ZN: 30 dni po pridobitvi predhodnih pogojev soglasodajalcev
- Stalia a do pripomb: 15 dni po prejemu pripomb iz JR
- Predlog ZN: 45 po sprejetju stalia do pripomb
- Kon no gradivo: 15 dni po sprejetju ZN na ob inskem svetu
4 S pripravo posebnih strokovnih podlag za ZN se pri ne po podpisu pogodbe
z izdelovalcem.
4 Osnutek ZN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag, idejnih zasnov
objektov in pridobljenih pogojev soglasodajalcev.
4 Ko ob inska strokovna slu~
ba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek ZN
vsebuje vse sestavine, predpisane s programom priprave, predlaga ~upanu, da
se osnutek javno razgrne, le tega predhodno obravnava ob inski svet. Sklep o
enomese ni javni razgrnitvi osnutka ZN se objavi v Uradnem vestniku Ob ine
`entjernej.
4 Javna razgrnitev se izvede na sede~
u Ob ine `entjernej za 30 dni od dneva
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejanje alinee.
4 Ob ani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti
lahko podajo pisne pripombe v asu trajanja javne razgrnitve osnutka
dokumenta.
4 Po kon ani javni razgrnitvi ob inski svet Ob ine `entjernej zavzame stalia a
do pripomb in predlogov, podanih v asu trajanja javne razgrnitve in zadol~i
pristojno slu~bo za pripravo predloga dokumenta.
4 } upan Ob ine `entjernej posreduje predlog ZN ob inskemu svetu v
obravnavo in mu predlaga sprejem dokumenta z odlokom.
4 Odlok se objavi v Uradnem vestniku Ob ine `entjernej.

4. len
Organizacija priprave zazidalnega na rta
a) nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv se pridobi z zbiranjem ponudb po postopku naro ila manjae
vrednosti,
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se dolo i ob inska
strokovna slu~ba, pristojna za prostor v sodelovanju z nosilcem strokovnih
aktivnosti iz to ke a) tega lena.
5. len
Za etek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem vestniku Ob ine `entjernej in
za ne veljati z dnem sprejema na Ob inskem svetu Ob ine `entjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta industrijsko-storitvene cone Sejmišče Šentjernej
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 2-29/2002-OS
Šentjernej, 19.12.2002

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 1. korespondenčni seji, dne
18.12.2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta industrijsko-storitvene cone Sejmišče Šentjernej
1.člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta
Območje v severnem delu naselja Šentjernej, med proizvodnim objektom
Podgorje oz. načrtovano obvozno cesto naselja na severu in pokopališčem na
jugu ter med regionalno cesto na zahodnem in proizvodno-servisno cono
Sejmišče na vzhodnem delu, je predvideno za razvoj oskrbnih in proizvodnih
dejavnosti. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Šentjernej (odlok objavljenim v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej, št.10/02) obravnavano območje opredeljujejo v zasnovi
razmestitve dejavnosti (v kartografskem delu v M 1 : 25000), za utemeljitev

upravičenosti posega opredelitev stavbnega zemljišča pa so bile izdelane
dodatne strokovne podlage in utemeljitve s kmetijskega vidika, na podlagi
katerih bo zaključen drugi krog usklajevanja oz. sprejete ustrezne spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Površine zahodnega dela urejanja se po posebnih strokovnih podlagah
namenjajo za gradnjo trgovskega centra, površine vzhodno od le-tega pa za
proizvodno dejavnost. Posebne ureditve je potrebno predvideti na južnem
delu, to je na stičnem območju s pokopališčem oz. v smeri območja,
namenjenega za kvartarne in storitvene dejavnosti naselja.

URADNI VESTNIK
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2.člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
Območje urejanja obsega dela parcel s št. 407/1 in 407/6, obe v k.o.
Šentjernej. Celotno območje se navezuje na regionalno cesto R3 669/1202
Dobruška vas - Šentjernej preko razbremenilne, obvozne ceste
severovzhodnega dela naselja, ki se jo izvede po posebnem, lokacijskem
načrtu. Navezava na razbremenilno cesto se izvede preko dveh enakovrednih
štirikrakih križišč, ki upoštevajo tudi navezavo proizvodne cone severno od
obravnavanega območja. Med pokopališčem in območjem urejanja se
predvidi dodaten vhod v območje, namenjen le za osebni promet.
Na zahodnem delu, ob regionalni cesti, se predvidijo površine za izgradnjo
nakupnega centra s skupnimi prodajnimi površinami do 4000 m2, ob njem se
uredijo zadostne parkirne in manipulativne površine. V nadaljevanju, proti
vzhodu, se uredi proizvodni kompleks (z enotnim proizvodnim programom) s
poslovnim delom, ki vključuje tudi ustrezne manipulativne površine.
Proizvodni del se naj umesti na del ob proizvodno-servisni coni, poslovni del
pa naj izkoristi površine v stičnem območju nakupnega centra; tej razmestitvi
naj bodo podrejene tudi manipulativne površine in parkirišča.
Posebne ureditve se predvidijo proti južnemu delu površin, ko le-te
prehajajo v urbano strukturo naselja. Tu naj bo poudarek zelenim površinam,
ki bodo sočasno preprečevale emisije proti jedru naselja.
V okviru zazidalnega načrta se predvidi priključevanje kompleksa na
primarno komunalno infrastrukturo naselja, izpust meteornih voda pa se
predvidi v potok Kobila.
ZN se pripravi v vsebini, kot je predpisana z Zakonom o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter
Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) - v nadaljevanju
ZUNDPP in z podzakonskim Navodilom o vsebini potrebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in
urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi ZN, so:
- prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Šentjernej,
- podatki o programih znanih investitorjev z idejnimi rešitvami objektov,
- podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
- podatki o naravnih lastnostih prostora,
- drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij,
prometne rešitve..).
- upoštevanje razvojnih programov, ki so locirani severno od območja
urejanja.
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim Navodilom o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS
št. 14/85) se za izdelavo osnutka ZN pripravijo posebne strokovne podlage.
Zazidalni načrt mora za realizacijo načrtovanih objektov in ureditev
predvideti ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili varstvo zraka, tal in vode pred
onesnaženjem ter varstvo pred povečanjem hrupa.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja
za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku:
- Komunala d.o.o. Podbevškova 12, Novo mesto,
- Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo
mesto,
- Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Tržaška cesta 19,
Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto,
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota
Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
- Občina Šentjernej, Trubarjeva 5, Šentjernej.
V kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za ZN
ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.
Pred pričetkom priprave ZN morajo organi in organizacije iz te točke na
zahtevo izdelovalca le-tega podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi
ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva
pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka ZN.
Organi in organizacije morajo v skladu s 35.členom ZUNDPP podati svoje
pogoje in soglasja v 30-dneh od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s
soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z
rešitvami v ZN soglašajo.
5. Vsebina zazidalnega načrta
ZN se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 30. člena
ZUNDPP:
OSNUTEK
a) tekstualni del
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-opis prostorskih reaitev po posameznih podro jih, ki se nanaaajo na ZN,
-reaitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in napravami, ki jih
pogojujejo reaitve v ZN,
-reaitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
-ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
-zasnova ureditve zelenih in prometnih povrain, kjer so le-te potrebne,
-reaitve v zvezi z zaa ito pred naravnimi in drugimi nesre ami,
-seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega obmo ja,
-etape izvajanja posegov, predvidenih z ZN,
-pogoji pristojnih organov in organizacij
-osnutek odloka
b) grafi ni del
- prikazi iz prostorskih sestavin obinskega dolgoronega in
srednjero nega plana za obravnavano obmo je,
- topografska karta s prikazom obmo ja urejanja z ZN v airaem merilu
1:5000
- katastrski na rt z mejo obmo ja urejanja
1:1000
- reambulirani geodetski na rt z mejo obmo ja urejanja
1:1000
- zazidalna situacija obmo ja
1:1000
- idejne reaitve komunalnih in energetskih ureditev ter ureditev s podro ja
prometa v obsegu, ki jih narekuje ZN
1:1000
- idejne reaitve prestavitev, ruaitev in prilagoditev obstoje ih objektov in
naprav
1:1000
- karakteristi ni pre ni profil in normalni vzdol~ni profil ceste na obmo ju
priklju evanja na regionalno cesto.
DOPOLNJENI OSNUTEK IN PREDLOG ZN
Po sprejetju stalia do pripomb se v skladu s pripombami izdela dopolnjeni
ZN, na katerega se pridobe soglasja soglasodajalcev. Dopolnjeni osnutek
oziroma predlog dokumenta mora vsebovati ae tehni ne elemente za
zakoli enje objektov in gradbenih parcel ter pogoje za dolo itev funkcionalnih
zemljia k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafi ni del.
ODLOK O ZAZIDALNEM NA RTU
Besedilo odloka se za obseg ZN pripravi v skladu s 44. lenom Navodila
o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov
(Uradni list SRS at. 14/85).
3. len
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja ZN
- Posebne strokovne podlage: 60 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem
- Osnutek ZN: 30 dni po pridobitvi idejnih zasnov objektov in predhodnih
pogojev soglasodajalcev
- Stalia a do pripomb: 15 dni po prejemu pripomb iz JR
- Predlog ZN: 45 po sprejetju stalia do pripomb
- Kon no gradivo: 15 dni po sprejetju ZN na ob inskem svetu
4 S pripravo posebnih strokovnih podlag za ZN se pri ne po podpisu pogodbe
z izdelovalcem.
4 Osnutek ZN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag, idejnih zasnov
objektov in pridobljenih pogojev soglasodajalcev.
4 Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek
zazidalnega načrta vsebuje vse sestavine, predpisane s programom priprave,
predlaga županu, da se osnutek javno razgrne, le tega predhodno obravnava
občinski svet. Sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
4 Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej za 30 dni od dneva
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
4 Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti
lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka
dokumenta.
4 Po končani javni razgrnitvi občinski svet Občine Šentjernej zavzame stališča
do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži
pristojno službo za pripravo predloga dokumenta.
4 Župan Občine Šentjernej posreduje predlog zazidalnega načrta občinskemu
svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem dokumenta z odlokom.
4 Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

4. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta
a) nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv se pridobi z zbiranjem ponudb po postopku naročila manjše
vrednosti,
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi občinska
strokovna služba, pristojna za prostor v sodelovanju z nosilcem strokovnih
aktivnosti iz točke a) tega člena.
5.člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
PROGRAM PRIPRAVE
ureditvenega načrta kamnoloma Jesenovski jarek
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 2-30/2002-OS
Šentjernej, 19.12.2002

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 1. korespondenčni seji, dne
18.12.2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
ureditvenega načrta kamnoloma Jesenovski jarek
1. člen
Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta
Za eksploatacijo kamnoloma Jesenovski jarek je bil v letu 1978 izdelan
elaborat z naslovom »Eksploatacioni sanacioni elaborat za kamenolom
dolomita Jesenovski jarek« (izdelovalec Beus Radovan, dipl. ing. rud. iz
Zagreba) ter lokacijska dokumentacija pod št. LZ-857/78 (izdelovalec Zavod
za družbeno planiranje Novo mesto). Takratnemu investitorju GG Brežice
TOZD Gozdarstvo Kostanjevica je komite za urbanizem Skupščine občine
Novo mesto izdal lokacijsko dovoljenje za izkoriščanje gramoza, pod št. 351765/78-4 z dne 9.4.1980, komite za družbeni razvoj pa dovoljenje za
izkoriščanje pod št. 321-765/78-8 z dne 17.11.1980. Agregat iz kamnoloma je
bil namenjen predvsem za izgradnjo in vzdrževanje gozdnih cest.
Lastnik zemljišča je po končanem postopku denacionalizacije postala
Kartuzija Pleterje. Le-ta ima namen za nadaljnjo eksploatacijo in končno
sanacijo območja pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo, kar pomeni, da
je potrebno predhodno pripraviti tudi prostorski izvedbeni načrt, ki bo
opredelil območje ter pogoje za izkoriščanje in sprotno sanacijo območja. V
postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
(sprejete z odlokom, objavljenim v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, št.
10/02) je kamnolom na območju Jesenovskega jarka opredeljen kot
nahajališče potencialnih zalog dolomita kategorije C2.
2. člen
Priprava ureditvenega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave ureditvenega načrta
Območje urejanja vključuje sedaj eksploatirano območje kamnoloma s
potrebnimi površinami za sanacijo, ki pa so vse na zemljišču s parcelno št.
3558/1 k.o. Vrhpolje. Sedanja površina eksploatiranega območja obsega cca 4
ha zemljišča, nove površine po končani sanaciji pa bodo obsegale cca 8 ha
zemljišč. Celotno zalogo izkopnega materiala agregata bo podal rudarski
projekt izkoriščanja in sanacije. Predvidena sanacija se naj izvede predvsem v
smislu ublažitev odkopnih brežin, zasaditvijo in ureditvijo sedanjega platoja
kamnoloma. Agregat se bo pretežno uporabljal za lokalne potrebe, to je
vzdrževanje gozdnih in lokalnih cest.
Ob pripravi prostorskega izvedbenega načrta bo treba posebno pozornost
posvetiti naravovarstvenim kriterijem, saj je širitev na območju predvidenega
krajinskega parka Gorjanci.
Ureditveni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z Zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) - v nadaljevanju
ZUNDPP in z podzakonskim Navodilom o vsebini potrebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in
urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi
ureditvenega načrta so:
- spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Šentjernej - dopolnjene 1997 in 2000/1 (odlok objavljen v Uradnem listu RS,
št. 16/98, spremembe in dopolnitve odloka v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej, št. 10/2002),
- podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
- podatki o naravnih lastnostih prostora,
- drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij,
prometne rešitve,..),
- vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico,
- določila obstoječe strokovno-tehnične dokumentacije in študij,
3. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim Navodilom o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS
št. 14/85) se za izdelavo osnutka URN pripravijo posebne strokovne podlage.
Za izdelavo le-teh mora investitor predhodno dostaviti rudarski projekt in
geodetski načrt za obravnavano območje.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja
za pripravo osnutka ureditvenega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku

ureditvenega načrta:
- Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto,
- Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto,
- Komunala d.o.o. Podbevškova 12, Novo mesto,
- Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo
mesto,
- Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto,
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota
Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
- Občina Šentjernej, Trubarjeva 5, Šentjernej.
V kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za
ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje
ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta
pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave UN morajo organi in organizacije iz te točke na
zahtevo izdelovalca UN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami
usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi
posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka UN. Organi in
organizacije morajo v skladu s 35.členom ZUNDPP podati svoje pogoje in
soglasja v 30. dneh od zahteve. V fazi priprave predloga UN s soglasjem
potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem
roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v UN
soglašajo.
5. Vsebina ureditvenega načrta
Na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag se izdela osnutek
ureditvenega načrta.
Osnutek ureditvenega načrta kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29., in 31.
člena ZUNDPP mora vsebovati:
a.) tekstualni del
1.
Uvod
1.1. Splošno
1.2. Dosedanje ureditve
1.3. Prikaz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.5.
2.6.
2.7.

Naravne in ustvarjene razmere
Kamnolom v širšem območju
Namembnost prostora
Sedanje stanje kamnoloma
Geološka zgradba in kapacitete kamnoloma
Geol. zgradba ležišča kamnoloma
Hidrološke značilnosti
Tehnične lastnosti dolomita in zaloge
Zaloge
Opredelitev pridobivalnega prostora
Kulturna dediščina
Vidna izpostavljenost
Motnje v okolju

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.

Prikaz prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev
Postopek pridobivanja minerala
Tehnološki postopek pridobivanja
Odkopna metoda
Tehnični opis tehnološkega procesa pridobivanja
Posek grmovja
Odkrivanje in odstranjevanje zemlje in humusa
Odkopavanje in miniranje
Prerivanje materiala
Nakladanje
Objekti in naprave v kamnolomu
Območje kamnoloma po končanem izkoriščanju
Cilj sanacijskih ukrepov
Izvedba sanacije
Stanje ob koncu izkoriščanja kamnoloma
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4.
4.1.
4.2.
4.3.

Prikaz prostorskih ureditev po posameznih področjih
- Osnutek UN: 30 dni po pridobitvi predhodnih pogojev
Varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
- Stališča do pripomb: 15 dni po prejemu pripomb iz javne
Varovanje podtalnice
razgrnitve
Varovanje in urejanje naravne in kulturne dediščine ter krajinskih
- Predlog UN: 45 po sprejetju stališč do pripomb
značilnosti
- Kompletacija dokumenta_ 15 dni po sprejetju UN na občinskem
4.4. Varovanje plodne zemlje
svetu
5.
Lastništvo in pravica razpolaganja z zemljišči in objekti
Priprava in sprejem dokumenta je vezana na postopek sprejetja sprememb
6.
Faze izvajanja ureditvenega načrta
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, v okviru katerega se
sprejme programska zasnova za ureditveni načrt.
7.
Odstopanja od določil ureditvenega načrta
S pripravo posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt se prične po
b.) grafični del
podpisu pogodbe z izdelovalcem, dostavi rudarskega projekta in geodetske
- izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine
podloge.
- kopija katastrskega načrta v M 1 : 2880
Osnutek UN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programske
- kopija katastrskega načrta z vrisom območja ureditvenega načrta v M 1 :
zasnove.
2880
Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek UN vsebuje vse
- geodetska podloga v M 1 : 500 ali M 1 : 1000
sestavine predpisane s programom priprave, župan predlaga občinskemu
- prikaz obstoječega stanja kamnoloma v M 1 : 500 ali 1 : 1000
svetu, da se osnutek javno razgrne.
- ureditvena situacija - stanje po končanem izkoriščanju v M 1 : 500 ali M
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi
1 : 1000
osnutka UN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem vestniku Občine
- prikaz brežine po končanem izkoriščanju v M 1 : 500 ali M 1 : 1000
Šentjernej.
- prečni prerezi območja kamnoloma v M 1 : 500 ali M 1 : 1000
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej za 30 dni od dneva
- situacija komunalnih naprav in objektov v M 1 : 500 ali M 1 : 1000
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu Občine
c.) osnutek odloka o ureditvenem načrtu
Šentjernej.
- meje oziroma obodna parcelacija in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani
meje obravnavanega območja,
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne
- funkcija območja s pogoji za izkoriščanje kamnoloma in sanacijo
razgrnitve osnutka dokumenta.
posegov v prostor,
Po končani javni razgrnitvi Občinski svet Občine Šentjernej zavzame stališča
- pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja,
do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži
- pogoji za prometno in komunalno urejanje območja,
pristojno službo za pripravo predloga.
- drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov
Župan Občine Šentjernej posreduje predlog UN s poročilom o pripombah iz
(zagotavljanje varnosti v območju kamnoloma, varovanje in izboljšanje
javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem UN z
bivalnega in delovnega okolja, varovanje podtalnice in plodne zemlje,
odlokom.
odstranjevanje jalovine in posek drevja in grmovja),
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
- določitev toleranc pri izkoriščanju kamnoloma in načinu njegove
sanacije, ki so lahko dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa
4.člen
se ne sme spreminjati vpliv načrtovanih posegov na sosednje parcele ter na
Organizacija priprave ureditvenega načrta
načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne
Naročnik ureditvenega načrta je Občina Šentjernej. Koordinator pri
razmere obravnavanega območja,
izdelavi naloge je župan Občine Šentjernej oz. po njegovem pooblastilu
- možnost etapnega izvajanja posegov,
strokovni sodelavec za področje urejanja prostora. Nosilec strokovnih
- režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne izkoriščajo v prvi fazi aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se pridobi z
oziroma se jim spremeni namembnost v času posegov,
zbiranjem ponudb po postopku naročila manjše vrednosti.
- obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju ureditvenega načrta.
5.člen
PREDLOG
Začetek veljavnosti
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela predlog
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem
UN, ki mora vsebovati še vsa predpisana soglasja ter tehnične elemente za
zakoličenje objektov in gradbenih parcel. Ustrezno tekstualnemu delu se sprejetja na Občinskem svetu Občine Šentjernej.
dopolni tudi grafični del.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja UN
- Posebne strokovne podlage za UN: 60 dni po podpisu pogodbe z
izdelovalcem, pridobitvi geodetskih podlog in rudarskega projekta

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Šentjernej
Št. 2-31/2002-OS
Šentjernej, 19.12.2002

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 1. korespondenčni seji, dne
18.12.2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Šentjernej
1.člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev
Usmeritve za nadaljnji prostorski razvoj občine določajo spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej - dopolnjene
1997 in 2000/1 (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/98, spremembe in
dopolnitve odloka v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, št. 10/02). Pravno
podlago za izvajanje neposrednih posegov v prostor (gradnjo objektov, naprav
in drugih ureditev) predstavlja v letu 1998 sprejeti odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (odlok objavljen v
Uradnem listu RS, št. 15/98 in popr. 18/98), dopolnjen v letu 2002 (odlok
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objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, št. 10/02). Spremembe in
dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za obravnavani prostor (v
nadaljnjem besedilu tudi PUP) bodo izhajale iz opredelitve novih stavbnih
zemljišč znotraj ureditvenih območij posameznih naselij v postopku
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine (po
sprejetem programu priprave), ob upoštevanju strokovnih podlag s področja
poselitve.
2. člen
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev
1.Obseg priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev se bodo
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nanašale na posamezna naselja v občini, v katerih bodo v postopku
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
opredeljena nova stavbna zemljišča ter na druge rešitve, ki bodo izhajale iz
sprememb in dopolnitev le-teh.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage in strokovne podlage za
spremembe in dopolnitve PUP
Strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se
jih mora upoštevati pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP, so:
- spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Šentjernej (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/98, spremembe in
dopolnitve odloka v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, št. 10/02) ter
spremembe in dopolnitve v letu 2003,
- odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej
(Uradni list RS, št. 16/98 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/02)
- strokovne podlage za PUP (izdelovalec FAGG Ljubljana, 1994),
- strokovne podlage za področje poselitve, izdelane za spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Šentjernej in PUP (izdelovalec TOPOS d.o.o., Dol. Toplice, marec 2000),
- strokovne podlage za področje poselitve (izdelane za spremembe in
dopolnitve planskih aktov v letu 2003),
- podatki o obstoječih objektih in infrastrukturnih vodih in napravah,
- podatki o naravnih lastnostih prostora,
- drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij,
..).
3. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja
za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
ter soglasja k dopolnjenemu osnutku:
- Komunala d.o.o. Podbevškova 12, Novo mesto,
- Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo
mesto,
- Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Tržaška cesta 19,
Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto,
- Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
- Zavod za kulturno dediščino Slovenije OE Novo mesto, Skalickega 1,
Novo mesto,
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota
Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
- Občina Šentjernej, Trubarjeva 5, Šentjernej.
V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi, da
je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih
organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP morajo organi in
organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca le-tega podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve
(pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag
oziroma pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev PUP. Organi in
organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in
soglasja v 30-dneh od zahteve. V fazi priprave predloga sprememb in
dopolnitev PUP s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in
usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo
oziroma, da z rešitvami v spremembah in dopolnitvah PUP soglašajo.

18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS at. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) in z podzakonskim Navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in
o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS at. 14/85).
Obsegale bodo korekcijo tekstualnega in kartografskega dela odloka v
tistih delih, na katera se bodo spremembe in dopolnitve nanaaale; za razairjena
oz. dopolnjena obmo ja bodo opredeljeni isti morfoloaki, funkcijski in airitveni
kriteriji, kot veljajo za obmo je samega (v osnovnem odloku opredeljenega)
naselja.
3. len
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja
dokumenta
- Posebne strokovne podlage: 60 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem
- Osnutek sprememb in dopolnitev PUP: 30 dni po pridobitvi predhodnih
pogojev soglasodajalcev
- Stalia a do pripomb: 15 dni po prejemu pripomb iz JR
- Predlog sprememb in dopolnitev PUP: 45 po sprejetju stalia do pripomb
- Kon no gradivo: 15 dni po sprejetju sprememb in dopolnitev PUP na
ob inskem svetu
4 S pripravo posebnih strokovnih podlag za PUP se pri ne po podpisu
pogodbe z izdelovalcem.
4 Osnutek se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in pridobljenih
pogojev soglasodajalcev.
4 Ko ob inska strokovna slu~
ba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek
spremembe in dopolnitve PUP vsebuje vse sestavine, predpisane s
programom priprave, predlaga ~upanu, da se osnutek javno razgrne, le tega
predhodno obravnava ob inski svet. Sklep o enomese ni javni razgrnitvi
osnutka dokumenta se objavi v Uradnem vestniku Ob ine `entjernej.
4 Javna razgrnitev se izvede na sede~
u Ob ine `entjernej za 30 dni od dneva
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejanje alinee.
4 Ob ani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti
lahko podajo pisne pripombe v asu trajanja javne razgrnitve osnutka
dokumenta.
4 Po kon ani javni razgrnitvi Ob inski svet Ob ine `entjernej zavzame stalia a
do pripomb in predlogov, podanih v asu trajanja javne razgrnitve in zadol~i
pristojno slu~bo za pripravo predloga dokumenta.
4 } upan Ob ine `entjernej posreduje predlog dokumenta ob inskemu svetu v
obravnavo in mu predlaga sprejem dokumenta z odlokom.
4 Odlok se objavi v Uradnem vestniku Ob ine `entjernej.

4. len
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev
a) nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv se pridobi z zbiranjem ponudb po postopku naro ila manjae
vrednosti,
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se dolo i ob inska
strokovna slu~ba, pristojna za prostor v sodelovanju z nosilcem strokovnih
aktivnosti iz to ke a) tega lena.
5. len
Za etek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem vestniku Ob ine `entjernej in
za ne veljati z dnem sprejema na Ob inskem svetu Ob ine `entjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

4. Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravi v vsebini, kot je predpisana z
Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)

RAZGLAŠAM
PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrtaza kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju
Št. 2-32/2002-OS
Šentjernej, 19.12.2002

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 1. korespondenčni seji, dne
18.12.2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju
1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta
Za območje kvartarnih in storitvenih dejavnosti v jedru naselja Šentjernej
je občina v letu 2000 sprejela ureditveni načrt (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 5/00). Območje osrednjega in vzhodnega dela urejanja je
predvideno za potrebe otroškega varstva in osnovne šole ter za spremljajoče

zunanje športno-rekreacijske površine, jugozahodni in zahodni del pa je
namenjen gradnjam za potrebe zdravstva, uprave in trgovine. Tako sta ob
regionalni cesti Šentjernej Križaj predvidena tudi dva nova poslovna objekta,
v zahodnem delu pa naj bi se kompleks KZ Krka zgradil na novo. Delno so
bile potrebe v območju vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa že
realizirane, za del posegov pa še teče postopek pridobivanja upravnih
dovoljenj.
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Za gradnjo poslovnih objektov so bili pridobljeni konkretni programi
potencialnih investitorjev, ki izkazujejo potrebe po večjih manipulativnih
površinah in drugačni organizaciji dostopov. Obstoječo zasnovo je tako
potrebno korigirati in dopolniti, vendar v kontekstu osnovnega zazidalnega
koncepta in z upoštevanjem racionalizacije razpoložljivega prostora (znotraj
ožje meje območja urejanja /stavbnih zemljišč/). Z osnovnim ureditvenim
načrtom načrtovana razporeditev dejavnosti bo tako s spremembami in
dopolnitvami le-tega deloma zadržana na sedanjih lokacijah, deloma pa bo
prišlo do sprememb v programih, razporeditvi ter velikosti objektov, vključno
s potrebnimi korekcijami načrtovane cestne in komunalne infrastrukture.
2. člen
Priprava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta
Območje urejanja ostaja nespremenjeno, spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta (v nadaljevanju tudi: spremembe in dopolnitve UN) pa se
bodo, ob upoštevanju gornjih izhodišč, tako nanašale na:
- umestitev objekta za potrebe pošte, policije in lekarniške dejavnosti,
vključno s stanovanjskim delom na lokaciji objekta, po ureditvenem načrtu
označenem POS-1,
- spremembo manipulacijskih površin ob objektu iz prejšnje alinee in
izvedbo prečne povezave na lokalno cesto, med kompleksom KZ Krka in
vrtcem,
- spremembo ureditev v kompleksu kmetije Čampa s spremljajočimi
programi,
- spremembo organizacije severozahodnega vogala območja urejanja ter
- eventualno potrebne korekcije komunalne infrastrukture v območju
urejanja kot prilagoditve potrebam novih dejavnosti.
V sklopu sprememb in dopolnitev UN bodo upoštevani tudi vsi, na
podlagi upravnih dovoljenj že izvedeni novi posegi (dozidave in druge
ureditve).
Spremembe in dopolnitve UN se pripravi v vsebini, kot je predpisana z
Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) - v nadaljevanju ZUNDPP in z podzakonskim Navodilom o vsebini
potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni
list SRS št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in
urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi sprememb
in dopolnitev UN, so:
- prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Šentjernej,
- idejnih rešitve objektov za predvidene programe,
- podatki o obstoječih objektih in infrastrukturnih vodih in napravah,
- podatki o naravnih lastnostih prostora,
- drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij,
prometne rešitve..).
3. Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve ureditvenega
načrta
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim Navodilom o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS
št. 14/85) se za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev UN pripravijo
posebne strokovne podlage.
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta morajo za realizacijo
načrtovanih objektov in ureditev predvideti ustrezne ukrepe, ki bodo
zagotovili varstvo zraka, tal in vode pred onesnaženjem ter varstvo pred
povečanjem hrupa na stičnem območju.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja
za pripravo sprememb in dopolnitev osnutka ureditvenega načrta ter soglasja
k dopolnjenemu osnutku:
- Komunala d.o.o. Podbevškova 12, Novo mesto,
- Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo
mesto,
- Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Tržaška cesta 19,
Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
Skalickega 1, Novo mesto,
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota
Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
- Občina Šentjernej, Trubarjeva 5, Šentjernej.
V kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za
spremembe in dopolnitve UN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna
mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem
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odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev UN morajo organi in
organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca le-tega podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve
(pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag
oziroma pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev UN. Organi in
organizacije morajo v skladu s 35.členom ZUNDPP podati svoje pogoje in
soglasja v 30-dneh od zahteve. V fazi priprave predloga sprememb in
dopolnitev UN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in
usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo
oziroma, da z rešitvami v spremembah in dopolnitvah UN soglašajo.
5. Vsebina sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Spremembe in dopolnitve UN se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz
28., 29. in 31. člena ZUNDPP:
OSNUTEK
a) tekstualni del
- opis prostorskih rešitev po posameznih področjih, ki se nanašajo na
obseg sprememb in dopolnitev UN,
- rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in napravami, ki jih
pogojujejo
spremembe in dopolnitve UN,
- rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
- ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
- zasnova ureditve zelenih in prometnih površin, kjer so le-te potrebne,
- rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
- etape izvajanja posegov, predvidenih s spremembami in dopolnitvami
UN,
- pogoji pristojnih organov in organizacij
- osnutek odloka
b) grafi ni del
- prikazi iz prostorskih sestavin obin skega dolgorone ga in
srednjero nega plana za obravnavano obmo je,
- topografska karta s prikazom obmo ja urejanja z UN v airaem merilu
1:5000
- katastrski na rt z mejo obmo ja urejanja
1:2880
- reambulirani geodetski na rt z mejo obmo ja urejanja
1: 500
- ureditvena situacija obmo ja - sprememba
1: 500
- idejne reaitve komunalnih in energetskih ureditev ter ureditev s podro ja
prometa v obsegu, ki jih narekujejo predvidene spremembe in dopolnitve
UN
1: 500
- idejne reaitve prestavitev, ruaitev in prilagoditev obstoje ih objektov in
naprav
1: 500
- karakteristi ni pre ni profil in normalni vzdol~ni profil ceste na obmo ju
spremembe
1: 500
DOPOLNJENI OSNUTEK IN PREDLOG SPREMEMB IN
DOPOLNITEV UN
Po sprejetju stalia do pripomb se v skladu s pripombami izdela
dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev UN, na katerega se pridobe
soglasja soglasodajalcev. Dopolnjeni osnutek oziroma predlog dokumenta
mora vsebovati ae tehni ne elemente za zakoli enje objektov in gradbenih
parcel ter pogoje za dolo itev funkcionalnih zemljia k objektom. Ustrezno
tekstualnemu delu se dopolni tudi grafi ni del.
ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI UREDITVENEGA
NA RTA
Besedilo odloka se za obseg sprememb in dopolnitev UN pripravi v skladu
s 44. lenom Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS at. 14/85).
3. len
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja
sprememb in dopolnitev UN
- Posebne strokovne podlage: 30 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem
in pridobitvi idejnih zasnov objektov
- Osnutek sprememb in dopolnitev UN: 30 dni po pridobitvi predhodnih
pogojev soglasodajalcev
- Stalia a do pripomb: 15 dni po prejemu pripomb iz JR
- Predlog sprememb in dopolnitev UN:45 po sprejetju stalia do pripomb
- Kon no gradivo: 15 dni po sprejetju sprememb in dopolnitev UN na
ob inskem svetu
4 S pripravo posebnih strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve UN se
pri ne po podpisu pogodbe z izdelovalcem in pridobitvi idejnih zasnov
objektov.
4 Osnutek sprememb in dopolnitev UN se izdela na podlagi posebnih
strokovnih podlag, idejnih zasnov objektov in pridobljenih pogojev
soglasodajalcev.
4 Ko ob inska strokovna slu~
ba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek
sprememb in dopolnitev UN vsebuje vse sestavine, predpisane s programom
priprave, predlaga ~upanu, da se osnutek javno razgrne. Sklep o enomese ni
javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev UN se objavi v Uradnem
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vestniku Občine Šentjernej.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej za 30 dni od dneva
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava, osnutek dokumenta v
tem času pa obravnava tudi občinski svet.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti
lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka
sprememb in dopolnitev UN.
Po končani javni razgrnitvi občinski svet Občine Šentjernej zavzame stališča
do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži
pristojno službo za pripravo predloga dokumenta.
Župan Občine Šentjernej posreduje predlog sprememb in dopolnitev UN
občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem dokumenta z
odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

ureditvenega načrta
a) nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv se pridobi z zbiranjem ponudb po postopku naročila manjše
vrednosti,
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi občinska
strokovna služba, pristojna za prostor v sodelovanju z nosilcem strokovnih
aktivnosti iz točke a) tega člena.
5.člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem vestniku občine Šentjernej in zač
ne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

4. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
SKLEP O IMENOVANJU PODŽUPANA
OBČINE ŠENTJERNEJ
Št. 2-33/2003-OS
Šentjernej, 27.02.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 odl. US, 45/94 odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 odl. US, 63/95
obvezna razlaga, 73/95 odl. US, 9/96 odl. US, 39/96 odl. US, 44/96 odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 odl. US, 70/00 in 51/02) in 34. člena Statuta
Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 04/01) je občinski svet Občine
Šentjernej na redni 3. seji, dne 26.02.2003 sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana
1.
Za podžupana Občine Šentjernej se imenuje Igor KALIN, rojen
06.01.1962, poklic profesor fizike, stanujoč Mihovica 35, 8310 Šentjernej.
2.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne
naloge iz pristojnosti župana, za katerega ga župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali
zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz
pristojnosti župana in tiste naloge za katere ga župan pooblasti.
Podžupan je pooblaščen za vodenje sej občinskega sveta.

II.
Naloge nadzornega odbora določa statut Občine Šentjernej in poslovnik
nadzornega odbora.
III.
Mandatna doba nadzornega odbora poteče z dnem poteka mandata
občinskega sveta.
IV.
Sklicatelj prve seje nadzornega odbora je župan občine.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati
naslednji dan po uradni objavi.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001)
RAZGLAŠAM
SKLEP O IMENOVANJU
ODBORA ZA KMETIJSTVO OBČINE ŠENTJERNEJ
Št. 2-35/2003-OS
Šentjernej, 27.02.2003

Na podlagi 29.,30.,31. in 33. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter v
skladu z 27. členom Statuta občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je
Občinski svet Občine Šentjernej na 3. redni seji, dne 26.02.2003 sprejel

3.

SKLEP

Mandat podžupana traja štiri leta.
4.
Podžupan opravlja funkcijo neprofesionalno.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
SKLEP O IMENOVANJU
NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠENTJERNEJ
Št. 2-34/2003-OS
Šentjernej, 27.02.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 32. in 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter v skladu z
32. členom Statuta občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet
Občine Šentjernej na 3. redni seji, dne 26.02.2003 sprejel

SKLEP
I.
Imenuje se Nadzorni odbor Občine Šentjernej v sestavi:
1. Stanislav BUNŠEK, Čadraže 3a, 8310 Šentjernej
2. Marko VRHOVŠEK, Dolenja Stara vas 22, 8310 Šentjernej
3. Pavel BORSE, Dolenji Maharovec 32, 8310 Šentjernej
4. Roman RAJER, Vrh pri Šentjerneju 01, 8310 Šentjernej
5. Primož MOČIVNIK, Staro sejmišče 10, 8310 Šentjernej

I.
Imenuje se Odbor za kmetijstvo Občine Šentjernej v naslednji sestavi:
1. Jože HROVAT, Gorenja Brezovica 21, 8310 Šentjernej
2. Jože JUDEŽ, Prapreče 02, 8310 Šentjernej
3. Jože ŠVALJ, Dolenja Brezovica 05, 8310 Šentjernej
4. Matjaž ZAGORC, Gorenje Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej
5. Pavel HROVAT, Gorenja Brezovica 31, 8310 Šentjernej
II.
Člani odbora izmed sebe izberejo predsednika odbora.
III.
Sklicatelj prve seje odbora je župan občine.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati
naslednji dan po uradni objavi.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001)
RAZGLAŠAM
SKLEP O IMENOVANJU
ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR OBČINE ŠENTJERNEJ
Št. 2-36/2003-OS
Šentjernej, 27.02.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 29.,30.,31. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter v
skladu z 27. členom Statuta občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je
URADNI VESTNIK
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Občinski svet Občine Šentjernej na 3. redni seji, dne 26.02.2003 sprejel

3. Mojca HROVAT, Gorenja Brezovica 31, 8310 Šentjernej
4. Martin ANDREJČIČ, Dolenje Mokro polje 08, 8310 Šentjernej
5. Jože BRULC, Cerov Log 08, 8310 Šentjernej

SKLEP
I.
Imenuje se Odbor za okolje in prostor Občine Šentjernej v naslednji
sestavi:
1. Franc ŠOLAR, Groblje pri Prekopi 08, 8310 Šentjernej
2. Jože HROVAT, Gorenja Brezovica 21, 8310 Šentjernej
3. Viktor LUZAR, Cerov Log 16, 8310 Šentjernej
4. Janez BRATKOVIČ, Gorenje Vrhpolje 62b, 8310 Šentjernej
5. Jože BREGAR, Turopolje 15, 8310 Šentjernej
II.
Člani odbora izmed sebe izberejo predsednika odbora.
III.
Sklicatelj prve seje odbora je župan občine.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati
naslednji dan po uradni objavi.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001)
RAZGLAŠAM
SKLEP O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA NAGRADE IN PRIZNANJA OBČINE
ŠENTJERNEJ

III.
Sklicatelj prve seje komisije je župan občine.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati
naslednji dan po uradni objavi.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001)
RAZGLAŠAM
SKLEP O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA RAZDELITEV FINANČNIH SREDSTEV
MED KULTURNA, ŠPORTNA IN HUMANITARNA DRUŠTVA
OBČINE ŠENTJERNEJ
Št. 2-39/2003-OS
Šentjernej, 27.02.2003

Na podlagi 29.,30.,31. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter v
skladu z 27. členom Statuta občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je
Občinski svet Občine Šentjernej na 3. redni seji, dne 26.02.2003 sprejel

SKLEP
I.
Imenuje se Komisija za nagrade in priznanja Občine Šentjernej v naslednji
sestavi:
1. Alojz ZORETIČ, Turopolje 24, 8310 Šentjernej
2. Jože GRGOVIČ, Gorenja Brezovica 09, 8310 Šentjernej
3. Jože HROVAT, Gorenja Brezovica 21, 8310 Šentjernej
4. Stanislav SLUGA, Dolenja Brezovica 15, 8310 Šentjernej
5. Robert ŠIŠKO, Hrastje 22, 8310 Šentjernej
II.
Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika komisije.
III.
Sklicatelj prve seje komisije je župan občine.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati
naslednji dan po uradni objavi.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001)
RAZGLAŠAM
SKLEP O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA ELEMENTARNE NESREČE OBČINE
ŠENTJERNEJ
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 2-38/2003-OS
Šentjernej, 27.02.2003

Na podlagi 29.,30.,31. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter v
skladu z 27. členom Statuta občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je
Občinski svet Občine Šentjernej na 3. redni seji, dne 26.02.2003 sprejel

SKLEP
I.
Imenuje se Komisija za elementarne nesreče Občine Šentjernej v
naslednji sestavi:
1. Alojz ZORETIČ, Turopolje 24, 8310 Šentjernej
2. Jože ŠVALJ, Dolenja Brezovica 05, 8310 Šentjernej

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 29.,30.,31. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter v
skladu z 27. členom Statuta občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je
Občinski svet Občine Šentjernej na 3. redni seji, dne 26.02.2003 sprejel

SKLEP

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 2-37/2003-OS
Šentjernej, 27.02.2003
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II.
Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika komisije.

I.
Imenuje se Komisija za razdelitev finančnih sredstev med kulturna,
športna in humanitarna društva občine Šentjernej v naslednji sestavi:
1. Zvonka JAMNIK, Pristava 05, 8310 Šentjernej
2. Vinko STOPAR, Kotarjeva c.18, 8310 Šentjernej
3. Dominko KUŠLJAN, Trubarjeva c. 25, 8310 Šentjernej
4. Ognjeslav PRAH, Mali Ban 30, 8310 Šentjernej
5. Mojca HROVAT, Gorenja Brezovica 31, 8310 Šentjernej
II.
Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika komisije.
III.
Sklicatelj prve seje komisije je župan občine.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati
naslednji dan po uradni objavi.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001)
RAZGLAŠAM
SKLEP O IMENOVANJU
UREDNIŠKEGA ODBORA ŠENTJERNEJSKEGA GLASILA
Št. 2-40/2003-OS
Šentjernej, 27.02.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Šentjernej (Uradni list RS, ą t. 12/01), 4. člena Zakona o javnih glasilih
(Uradni list RS, št. 18/94) ter 15. in 106. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet Občine Šentjernej na 3. redni seji,
dne 26.02.2003 sprejel

SKLEP
I.
Imenuje se Uredniški odbor Šentjernejskega glasila v naslednji sestavi:
1. Slavko FRANKO, Orehovica 41, 8310 Šentjernej
2. Andreja GORJANC,Dolnja Prekopa 31, 8311 Kostanjevica na Krki
3. Silvija GORŠIN, Dolenje Gradišče 10, 8310 Šentjernej
4. Katarina LENČIČ, Šmalčja vas 35, 8310 Šentjernej
5. Nataša NOVAK, Orehovica 43, 8310 Šentjernej
II.
Člani odbora izmed sebe izberejo odgovornega urednika in pomočnika.
III.
Sklicatelj prve seje odbora je župan občine.
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IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati
naslednji dan po uradni objavi.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001)
RAZGLAŠAM
SKLEP O IMENOVANJU
ORGANIZACIJSKEGA ODBORA ZA PRIPRAVO
OBČINSKEGA PRAZNIKA JERNEJEVO
Št. 2-41/2003-OS
Šentjernej, 27.02.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 7. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šentjernej
(Uradni list RS, št. 12/96) in 27. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list
RS, št. 4/01) je Občinski svet Občine Šentjernej na 3. redni seji, dne 26.02.2003
sprejel

JERNEJEVO v naslednji sestavi:
1. Pavle TURK, Prvomajska c. 04, 8310 Šentjernej
2. Franc HUDOKLIN, Gorenja Stara vas 30, 8310 Šentjernej
3. Janez SELAK, Novomeška c. 12a, 8310 Šentjernej
4. Anton TRPIN, Trubarjeva c. 01, 8310 Šentjernej
5. Ognjeslav PRAH, Mali Ban 30, 8310 Šentjernej
6. Albert PAVLIČ, Staro sejmišče 05, 8310 Šentjernej
II.
Člani odbora izmed sebe izberejo predsednika odbora.
III.
Mandatna doba organizacijskega odbora poteče z dnem poteka mandata
občinskega sveta.
IV.
Sklicatelj prve seje odbora je župan občine.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati
naslednji dan po uradni objavi.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

SKLEP
I.
Imenuje se Organizacijski odbor za pripravo občinskega praznika
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 2-42/2003-OS
Šentjernej, 27.02.2003

Na podlagi 4. in 52. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je
Občinski svet Občine Šentjernej na 3. redni seji dne, 26.02.2003 sprejel

PRAVILNIK
o računovodstvu
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik ureja naloge in organizacijo računovodstva ter pravice in
odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi
sredstvi Občine Šentjernej.
2. člen
Občina vodi poslovne knjige na podlagi Zakona o računovodstvu, Zakona o
javnih financah ter podzakonskih aktov, ki jih izda minister pristojen za finance za
pravne osebe javnega prava. Vprašanja, ki niso urejena z Zakonom o
računovodstvu, podzakonskimi akti na njegovi podlagi, ali s tem pravilnikom, se
rešujejo v skladu s kodeksom računovodskih načel in splošnimi slovenskimi
računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS).
II. ORGANIZIRANOST IN VODENJE RAČUNOVODSTVA
3. člen
Računovodstvo se organizira in vodi na način, ki omogoča:
- zagotavljanje informacij nadzornim organom države (proračunska inšpekcija,
Računsko sodišče RS, nadzorni odbor občine) za ocenjevanje namembnosti,
gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ,
- vpogled zunanjih organov zavoda v poslovanje in razpolaganje s sredstvi z
namenom ugotavljanja uresničevanja nalog občine, za katere prejemajo sredstva iz
sredstev javnih financ,
- vpogled davčnih organov v obračun davkov in prispevkov ter drugih
obveznosti,
- zagotavljanje informacij poslovodstvu občinske uprave in predstavniškemu
organu občinskemu svetu o načrtovanih in uresničenih odhodkih občine, ki naj bi
imelo pozitiven vpliv za odgovorno ravnanje z javnimi sredstvi.
4. člen
Računovodska opravila opravlja delavec, ki je s pogodbo o delu opredeljen kot
računovodja in ga je župan določil za pooblaščenega računovodjo. Odgovornost
računovodje je urejena s tem pravilnikom. Pri svojem delu mora računovodja
upoštevati strokovno etiko, kodeks računovodskih načel in finančnega poslovanja.
5. člen
Finančno poslovanje vodi računovodja v skladu z Zakonom o javnih financah
in Zakonom o plačilnem prometu in s predpisi in navodili Ministrstva za finance
ter po nalogu župana.
Pri svojem delu mora upoštevati predpise in odločitve pristojnega oziroma
občine.
6. člen
V računovodstvu se zagotavljajo podatki, ki omogočajo:
- vpogled v stanje in gibanje sredstev in obveznosti do njihovih virov,
- vpogled v porabo proračunskih sredstev po proračunskih uporabnikih in
postavkah,
- vpogled v porabo sredstev za materialne stroške po stroškovnih mestih,
- vpogled v porabo sredstev za izobraževanje,
- ugotavljanje prihodkov, odhodkov,
- pripravo finančnih načrtov,

- sestavljanje poročil in analiz,
- drugo na zahtevo pristojnih organov.
7. člen
Podatki iz 6. člena se zagotavljajo:
- v glavni knjigi,
- pomožnih knjigah,
- analitičnih evidencah.
III. POSLOVNE KNJIGE
8. člen
Poslovne knjige se zagotavljajo po časovnem zaporedju in sistematsko
zajemanje poslovnih dogodkov, o katerih pričajo knjigovodske listine. Po časovnem
zaporedju se knjiži v dnevnikih, sistematska evidenca pa se opravi na knjigovodskih
kontih v glavni knjigi in pomožnih knjigah.
9. člen
Občina vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva z uporabo
kontnega načrta, ki temelji na enotnem kontnem načrtu, ki ga je podpisal minister
pristojen za finance (pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske porabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99,
110/99) ter v skladu z odredbo o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov
enotnega kontnega načrta.
Občina vrednost poslovnih dogodkov knjiži v polni višini v bruto znesku in jih
medsebojno ne poračunava.
10. člen
Poslovne knjige se vodijo v računovodstvu računalniško (glavna knjiga,
saldakonti, pomožne knjige in analitične evidence). Računalniško vodene poslovne
knjige se po potrebi lahko tiskajo ali prikazujejo na zaslonu.
11. člen
Poslovne knjige so:
- dnevnik,
- glavna knjiga,
- pomožne knjige.
Obvezne pomožne knjige so:
- blagajniški dnevniki po vrstah,
- knjiga opredmetenih osnovnih sredstev,
- knjiga terjatev do kupcev oziroma knjiga izdanih računov,
- knjiga obveznosti do dobaviteljev oziroma knjiga prejetih računov.
Občina vodi še analitične evidence:
- plač in drugih prejemkov delavcev,
- drugih izplačil (sejnine, pogodbe o delu, pogodbe…),
- itd.
12. člen
Nastale spremembe na sredstvih in obveznostih do virov sredstev se knjižijo po
načelih skrbnosti in ažurnosti. Knjigovodstvo je ažurno, če so knjiženja v
posameznih poslovnih knjigah opravljena najkasneje v osmih dneh od pridobitve
izvirne listine.
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13. člen
Glavna knjiga se vodi računalniško. Uporabni program glavne knjige omogoča,
da je podatek z enim vnosom knjižen v glavni knjigi in pomožni knjigi.
Način vodenja glavne knjige mora zagotavljati, da se lahko med poslovnim
letom po potrebi izpišejo, odtisnejo posamezni konti, na koncu obračunskega
obdobja pa se izpiše, odtisne celotna glavna knjiga.
14. člen
Poslovne knjige se odpirajo in zaključujejo vsako poslovno leto. Izjema je
analitična evidenca osnovnih sredstev, katere odpiranje in zapiranje ni vezano na
poslovno leto.
Ta knjiga je odprta in se vodi, dokler se osnovna sredstva uporabljajo. Po vseh
knjiženjih za poslovno leto in kontroliranju izkazanih stanj se poslovne knjige
zaključijo.
Glavno knjigo in dnevnik, (če sta vodena računalniško) se ob koncu poslovnega
leta odtisne, zveže, zaključi in odloži.
Zaključitev glavne knjige podpišeta župan in računovodja.
Prav tako se ob koncu poslovnega leta odtisnejo, zvežejo, zaključijo in odložijo
pomožne knjige.
Preostale pomožne knjige se hranijo na nosilcih podatkov, zavarovanih pred
izbrisom ali drugimi poškodbami.
Zaključitev pomožnih knjig podpišeta župan in računovodja.
IV. KNJIGOVODSKE LISTINE
15. člen
Vsaka poslovna sprememba pri sredstvih in obveznostih do njihovih virov,
odhodkih in prihodkih, stroških se lahko knjiži samo na podlagi knjigovodske
listine.
Knjigovodske listine (v papirni obliki ali v obliki elektronskih zapisov) morajo
izkazovati poslovne dogodke verodostojno in pošteno.
Knjigovodske listine morajo biti take, da nedvoumno kažejo poslovne
spremembe in vsebujejo ustrezne podatke za knjiženje.
Izvirna knjigovodska listina se sestavi v trenutku nastanka poslovne
spremembe.
16. člen
Besedila in številke v knjigovodskih listinah se ne smejo popravljati tako, da bi
postala njihova verodostojnost dvomljiva. Popravljajo se s prečrtovanjem prvotnih
besedil oziroma številk ali z metodo storna. Popravek opravi oseba, ki je izdala
knjigovodsko listino in ga hkrati vnese na vse izvode knjigovodske listine.
Blagajniške in druge listine, ki izpričujejo denarne poslovne dogodke, se sploh ne
smejo popravljati, ampak se uničijo in sestavijo nove.
17. člen
Vsaka knjigovodska listina mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- ime in naslov izdajatelja listine,
- naziv listine z označbo zaporednosti listine,
- datum nastanka poslovnega dogodka ter datum izstavitve listine,
- vsebino poslovne spremembe,
- oznake stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev za listine, iz katerih izhajajo
izdatki in prejemki, če se spremljajo po mestih in nosilcih,
- količino, mersko enoto in ceno (ter razčlenitev vezano na davek na dodano
vrednost) ter znesek izražen v tolarjih,
- podpise sodelujočih pri poslovnih dogodkih,
- podpis osebe, pooblaščene osebe za sestavitev listine,
- podpis osebe, pooblaščene osebe za kontrolo in likvidacijo listine.
Knjigovodske listine se sistematsko označujejo s šifro po vsebinskih vidikih
(plačilni promet, nakup, nabava, itd.) in z zaporedno številko.
1. Notranje knjigovodske listine
18. člen
Notranje knjigovodske listine so:
- računi za prodajo storitev,
- naročilnice, izdajnice, prevzemnice, dobavnice,
- potrdilo o vplačilih in izplačilih,
- obračuni, dobropisi,
- pogodbe za dana posojila in prejeta posojila in druge pogodbe,
- odredbe, odločbe in sklepi za nakazila in izplačila,
- druge listine, s katerimi se odreja evidentiranje poslovnih sprememb na
sredstvih in obveznostih do virov sredstev proračuna občine, kot so začetna bilanca,
elaborat o popisu premoženja in listine o usklajevanju terjatev in obveznosti.
19. člen
Notranje knjigovodske listine izdaja pooblaščeni delavec na predlog župana, in
sicer:
- računi za prodajo storitev (računovodstvo),
- naročilnice, izdajnice, prejemnice, prevzemnice, dobavnice (tajništvo),
- potrdilo o vplačilih in izplačilih (računovodstvo),
- obračuni, dobropisi (računovodstvo),
- pogodbe za dana posojila in prejeta posojila in druge pogodbe
(računovodstvo, tajništvo),
- odredbe, odločbe in sklepi za nakazila in izplačila (tajništvo),
-druge listine, s katerimi se odreja evidentiranje poslovnih sprememb na
sredstvih in obveznostih do virov sredstev proračuna občine, kot so začetna bilanca,
elaborat o popisu premoženja in listine o usklajevanju terjatev in obveznosti,
(računovodstvo, tajništvo).
Delavec, ki sestavi knjigovodsko listino s svojim podpisom jamči za resničnost
poslovnega dogodka in da listina pošteno prikazuje podatke o poslovnem
dogodku.
2. Sprožanje poslovnih dogodkov
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20. člen
Poslovne dogodke sprožajo in listine podpisujejo (odredbodajalec):
- župan,
- vodja organizacijske enote.
21. člen
Pooblaščeni nosilci sredstev (odredbodajalci) prevzemajo naslednjo
odgovornost:
- v celoti odgovarjajo za verodostojnost dokumentov, ki so podlaga za nakazilo
in izplačila proračunskih sredstev in verodostojnost ostalih dokumentov, ki so
podlaga za evidentiranje sprememb na sredstvih in obveznostih do virov sredstev
proračuna,
- pri dogovarjanju predplačil v pravnih poslih, ki jih sklepajo, so dolžni
upoštevati navodila o izvrševanju proračuna v zvezi z zavarovanjem plačil,
- pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz
proračuna, morajo upoštevati plačilne roke, ki veljajo za izplačila iz sredstev
proračuna, v skladu z navodili o izvrševanju proračuna,
- pri oddaji javnih naročil morajo upoštevati postopek izvajanja javnega razpisa,
ki ga predpisuje zakon o javnih naročilih,
- odgovarjajo za porabo sredstev, ki ni v skladu z dodeljenimi pooblastili in za
namensko porabo proračunskih sredstev.
3. Gibanje notranjih knjigovodskih listin
22. člen
Izvedene računovodske listine sestavlja računovodja.
4. Zunanje knjigovodske listine
23. člen
Zunanje knjigovodske listine so:
- računi za osnovna sredstva, material, blago in storitve,
- pogodbe o delu, financiranju in druge pogodbe,
- naročilnice za material, blago, storitve,
- dnevni izpiski stanja žiro računa s seznami posameznih prilivov in odlivov
denarnih sredstev,
- predračuni, obračuni, ipd.
5. Gibanje zunanjih knjigovodskih listin
24. člen
Račune za prejeto blago, storitve prejme (vložišče, tajništvo) in jih preda
računovodstvu, ki kontrolira količino, ceno, vrednost, skladnost s proračunsko
postavko in drugo ker to potrdi s podpisom ter jih preda takoj računovodji, ki s
svojim podpisom in odredbo za plačilo, katero podpiše župan, preda v likvidacijo in
knjiženje računovodji.
Podobno navesti za vse zunanje listine!
Primer:
- odgovorni delavec (računovodstvo, tajništvo) s podpisom na listini potrdi
prevzem osnovnega sredstva in je s tem odgovoren za razporeditev osnovnih
sredstev in evidenco v zvezi s tem,
- odgovorni delavec (tajništvo) s podpisom na listini potrdi prevzem
pisarniškega materiala in podobnega, materiala za kuhinjo,
- itd.
6. Kontrola knjigovodskih listin
25. člen
Pooblaščeni delavec za kontrolo knjigovodskih listin in za likvidacijo s svojim
podpisom potrdi pravilnost, točnost in zakonitost knjigovodske listine kot
dokumenta, ki dokazuje poslovno spremembo.
Kontrolira predvsem:
- ali je listina formalno računsko pravilna,
- ali so listini priloženi vsi dokumenti, ki dokazujejo nastanek poslovne
spremembe v skladu z navodili pristojnega ministrstva in ministrstva za finance za
izplačila iz sredstev proračuna,
- ali je poslovna sprememba nastala v obliki in obsegu, kot je navedeno v
dokumentu,
- ali so cene v knjigovodski listini pravilne in v skladu z dogovorom oziroma
pogodbo,
- ali je davek na dodano vrednost pravilno obračunan,
- ali je rok plačila, naveden v listini, istoveten z dogovorjenim rokom,
- ali so na knjigovodski listini zaračunani kakšni stroški, ki so v nasprotju z
dogovorom.
V. USKLAJEVANJE POSLOVNIH KNJIG TER POPIS SREDSTEV
IN OBVEZNOSTI
26. člen
Stanje v pomožnih knjigah oziroma analitičnih evidencah se usklajuje s stanjem
v glavni knjigi vsak mesec po stanju zadnjega dne v mesecu.
Delavec, ki vodi analitične evidence predloži stanje iz analitičnih evidenc
računovodji najkasneje v desetih dneh po preteku obdobja za katero se opravlja
usklajevanje. Razlike v stanju je potrebno razčistiti oziroma stanje uskladiti
najkasneje v petih dneh po preteku obdobja usklajevanja.
27. člen
Usklajevanje prometa in stanja glavne knjige z dnevnikom ter pomožnih knjig z
glavno knjigo se prav tako opravi, preden se sestavi obračun za obračunsko
obdobje.
28. člen
Knjigovodsko stanje sredstev, terjatev in obveznosti se najmanj enkrat na leto
uskladi z dejanskim stanjem, ki se ugotavlja s podpisom.
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Za podpis terjatev in obveznosti občine se imenuje posebna popisna komisija.
Terjatve in obveznosti popiše popisna komisija po stanju v računovodskih
evidencah na dan 31. decembra, preveri realnosti izkazanih zneskov in pojasni
razloge za nepravočasno izterjavo, oziroma izplačilo.
Terjatve in obveznosti, za katere ni pravilne, oziroma popolne dokumentacije,
izkaže popisna komisija v posebnih popisnih listih. Dvomljive, sporne, neizterljive
in zastarane terjatve izkaže v popisnem poročilu posebej.
Posebej se pripravi tudi poročilo o usklajevanju terjatev za sredstva, ki jih imajo
v upravljanju javni zavodi, javna podjetja, gospodarski javni zavodi ter o vložkih
občine v gospodarske družbe.
Podpis sredstev, terjatev in obveznosti do virov sredstev se opravi vsako leto po
stanju na dan 31. decembra.
Župan lahko po potrebi določi tudi druge roke med letom za popis sredstev,
terjatev in obveznosti do virov sredstev.
Župan določi člane popisnih komisij najmanj petnajst dni pred začetkom
popisa.
Računovodja izda petnajst dni pred rokom za popis navodila za popis.
29. člen
Člani popisnih komisij so odgovorni za:
- pravilno ugotovitev dejanskega stanja sredstev, terjatev in obveznosti,
- natančno in pravilno sestavljanje in izpolnjevanje popisnih listov,
- pravočasno izvršitev nalog popisa,
- pravočasno in pravilno sestavo poročila o popisu.
30. člen
Osebe, ki so materialno odgovorne za sredstva, ki se popisujejo, morajo
najkasneje do dneva, določenega za začetek popisa, razvrstiti, zaznamovati in
urediti sredstva, da bi se laže, hitreje in pravilno popisala.
31. člen
Podatki iz knjigovodstva oziroma iz ustreznih evidenc o količinah se ne smejo
dajati popisnim komisijam pred vpisom dejanskega stanja v popisne liste.
32. člen
Predsednik popisne komisije je odgovoren za pravočasno in pravilno sestavo
poročila o popisu, ki ga predloži pristojnemu organu zavoda.
33. člen
Župan obravnava poročilo ob navzočnosti predsednika komisije in
računovodje ter odloči:
- načinu knjiženja in likvidacije ugotovljenih razlik,
- neposrednem odpisu s popravkom vrednosti materialnih vrednosti, terjatev in
obveznosti,
- odpisu dotrajanih in neuporabnih sredstev,
- materialni odgovornosti posameznih delavcev za ugotovljeni primanjkljaj ob
popisu,
- drugem v zvezi s popisom.
(Priporoča se, da se pristojnim organom predloži posebej poročilo o
usklajevanju terjatev in obveznosti ter poročilo o popisu s predlogi o načinu
knjiženja in likvidacije ugotovljenih inventurnih razlik.)
Odločitev pristojnega organa (župana) v zvezi s popisom je podlaga za
knjiženje razlik in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim.
VI. HRANJENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, POSLOVNIH KNJIG,
RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN POSLOVNIH POROČIL
34. člen
Poslovne knjige in knjigovodske listine se hranijo v prostorih računovodstva in v
arhivu.
Knjigovodske listine in poslovne knjige je treba hraniti tako, da ne pride do
fizičnega poškodovanja ali uničenja in da niso dostopne nepoklicanim.
35. člen
Za sprotno hrambo poslovnih knjig in knjigovodskih listin, ki se hranijo v
prostorih računovodstva, je odgovoren računovodja.
Za hrambo poslovnih knjig in knjigovodskih listin v arhivu je odgovoren
delavec v vložišču oziroma v tajništvu.
36. člen
Poslovne knjige in knjigovodske listine se hranijo v skladu s predpisi, vendar
najmanj v teh rokih:
- letni računovodski izkazi in končni obračun plač ter izplačilne liste za obdobja,
za katera ni končnih obračunov, trajno,
- knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži in zakonom ali drugimi
predpisi predpisane listine, pet let,
- prodajni in kontrolni bloki, pomožni obračuni in podobne knjigovodske
listine, dve leti,
- listine v zvezi z obračunom davkov v skladu z davčnimi predpisi.
Odvisno od časa hranjenja knjigovodskih listin je treba pri računalniškem
obravnavanju podatkov hraniti programsko dokumentacijo (uporabniške
programe). Odvisno od vrste računalniškega obravnavanja podatkov je občina
dolžna hraniti tako programsko dokumentacijo, da bo strokovnjaku omogočala
poznejše preverjanje.
37. člen
Listine in knjige se izločajo iz arhiva vsako leto sproti. Predlog za izločitev
pripravi računovodja.
VII. VREDNOTENJE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
38. člen
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporablja Zakon o
računovodstvu, ter Splošni slovenski računovodski standard (SRS) kakor

podzakonski predpisi izdani na podlagi Zakona o računovodstvu ter ta pravilnik.
7. Osnovna sredstva
39. člen
Osnovna sredstva so zgradbe, poslovni prostori, oprema in pripadajoči
nadomestni deli in drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega
leta.
40. člen
Za drobni inventar, ki se všteva med osnovna sredstva, se štejejo predmeti za
urejanje prostorov, priročno orodje in naprave ter vsa druga oprema in trajna
oziroma vračljiva embalaža z dobo uporabe daljše od enega leta, katerih posamične
nabavne vrednosti po obračunih dobaviteljev ne presegajo tolarskih protivrednosti
500 ECU v času nabave.
41. člen
Drobni inventar, ki ne spada med osnovna sredstva, se odpisuje z enkratnim
odpisom ob izdaji v uporabo. Strošek odpisa bremeni vire sredstev iz katerih je
drobni inventar bil nabavljen.
Občina vodi o drobnem inventarju iz prejšnjega odstavka količinsko evidenco
po delavcih, ki imajo ta drobni inventar v uporabi.
42. člen
Osnovna sredstva, do katerih ima občina pravico iz finančnega najema, se
vodijo v posebni analitični evidenci, njihova nabavna vrednost pa je enaka njihovi
pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin tisti, ki je manjša.
Obresti po amortizacijskem načrtu za finančni najem bremenijo stroške
financiranja poslovnega leta, v katerem je vzeto osnovno sredstvo v finančni najem.
8. Odpis osnovnih sredstev
43. člen
Odpis osnovnih sredstev je reden in izreden.
Reden odpis se opravlja v skladu z zakonom o računovodstvu, navodilom o
načinu in stopnjah rednega odpisa nepredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 86/99), SRS 36 in SRS.
Izreden odpis se opravi v primeru odtujitve ali uničenja opredmetenega
osnovnega sredstev, trajne izločitve iz uporabe.
44. člen
Odpis opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju, se opravlja posamično in
se praviloma izkaže kot popravek nabavne vrednosti v breme virov teh sredstev.
45. člen
Odpis osnovnih sredstev pridobljenih z donacijami se v višini obračunane
amortizacije opravi v breme oblikovanih dolgoročnih rezervacij.
46. člen
Osnovna sredstva se ob koncu poslovnega leta prevrednotijo v skladu s SRS.
Učinki prevrednotenja sredstev zaradi njihove okrepitve povečujejo obveznost
do virov sredstev.
Prevrednotenje zaradi oslabitve se opravlja v skladu s SRS.
9. Neopredmetena dolgoročna sredstva
47. člen
Za neopredmetena dolgoročna sredstva veljajo enake določbe kot za
opredmetena osnovna sredstva.
10. Dolgoročne finančne nalože
48. člen
Dolgoročne finančne naložbe so dolgoročne kapitalske naložbe, dolgoročna
dana posojila in depoziti.
Dolgoročne finančne naložbe se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji
ustrezajo naložena denarna ali druga sredstva, dolgoročne terjatve pa z zneski, ki
izhajajo iz ustreznih listin.
Obračunane realne obresti in drugi donosi dolgoročnih finančnih naložb in
terjatev povečujejo vrednost teh dolgoročnih naložb in terjatev.
Donosi dolgoročnih finančnih naložb in terjatev se priznajo kot prihodki ob
vnovčenju.
49. člen
Kapitalske naložbe v gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki vodijo
poslovne knjige po določbah zakona o gospodarskih družbah in zakona o
gospodarskih javnih službah, se prevrednotijo ob koncu poslovnega leta tako kot
določajo SRS.
Učinek prevrednotenja povečuje lastne vire sredstev.
50. člen
Dolgoročno finančno naložbo, ki zaradi spremenjenega statusa dolžnika
(stečaj, likvidacija) preneha biti dolgoročna, je treba izkazati kot kratkoročno.
51. člen
Računovodja mora najmanj enkrat letno, in sicer pred sestavitvijo letnega
obračuna poslovanja, preveriti ustreznost izkazane velikosti posamezne dolgoročne
finančne naložbe.
11. Terjatve
52. člen
Terjatve se izkazujejo ločeno po vrstah. Ločeno se izkazujejo predujmi za
osnovna sredstva ter sredstva, ki so sestavni del gibljivih sredstev bilance stanja.
Pri terjatvah iz gibljivih sredstev je treba ločeno izkazovati dolgoročne (nad eno
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leto) in kratkoročne (do enega leta).
Terjatve se nadalje ločujejo in izkazujejo kot terjatve:
- terjatve do kupcev,
- dani predujmi in varščine,
- terjatve v zvezi s prihodki od financiranja,
- druge terjatve.
Ločeno se izkazujejo terjatve do pravnih oseb ali fizičnih oseb v državi in tujini.
53. člen
Za pravočasno izterjavo terjatev, predlaganje njihovega prenosa na sporne
terjatve, če se predvideva, da ne bodo poravnane v roku ali niso poravnane v roku,
skrbi računovodja.
V ta namen enkrat mesečno prejme od odgovornega delavca v računovodstvu
izpis odprtih postavk.
Za kasnejše odpise terjatev so potrebne ustrezne dokazne listine, zavrnitev
stanj terjatev, sodne odločbe, sklep o prisilni poravnavi, sklep stečajnega postopka
in druge ustrezne listine.
Najmanj enkrat letno, in sicer pred sestavitvijo letnega obračuna, računovodja
preveri ustreznost velikosti posamezne vrste terjatve (uskladitev).
54. člen
Odpis terjatev odobri župan.
12. Kratkoročne finančne naložbe
55. člen
Občasne viške denarnih sredstev občina nalaga v kratkoročne depozite v
skladu s predpisi ministra, pristojnega za finance.
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami se vodijo tudi tisti deli dolgoročnih
finančnih naložb, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance
stanja.
Zneski obračunanih obresti za kratkoročne depozite povečujejo prihodke od
tolarskih vezanih depozitov.
13. Denarna sredstva
56. člen
Kot denarna sredstva se izkazujejo denarna sredstva v blagajni ter dobroimetja
na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah v skladu s predpisi, ki urejajo
poslovanje z denarnimi sredstvi iz sredstev javnih financ.
Druge vrednotnice znamke, koleki in drugo, se vodijo na časovnih razmejitvah
kot kratkoročno odloženi stroški.
57. člen
Kot denarna sredstva gotovina, se obravnavajo tudi akceptni nalogi, čeki.
Knjigovodska evidenca čekov, akceptnih nalogov je predpisana v kontnem
načrtu občine.
58. člen
Blagajniški maksimum se določi v višini, ki je glede na izkušnje iz preteklih let
in predvidevanja, primeren.
Blagajniški maksimum v skladu s predpisi določi župan.
14. Dolgoročne obveznosti
59. člen
Dolgoročne obveznosti so izkazane v skladu SRS, in sicer so to obveznosti, ki
zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni.
V računovodstvu mora biti zagotovljena dosledna evidenca vseh dolgoročnih
obveznosti in izkazovanje ločeno za dolgoročno dobljena finančna posojila,
dolgoročne dobljene kredite, dolgoročne obveznosti iz poslovanja.
60. člen
Prevrednotenje dolgoročnih obveznosti, razen obveznosti, ki se nanašajo na
sredstva v upravljanju, se obravnava kot obrestovanje in bremeni odhodke
financiranja.
15. Kratkoročne obveznosti
61. člen
V skladu s SRS se med kratkoročne obveznosti vključujejo obveznosti, ki
zapadejo v plačilo v letu dni ali prej, in tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v
plačilo najkasneje v letu dni po datumu bilance stanja.
62. člen
Kratkoročne obveznosti se v začetku izkazujejo z dejanskimi zneski, ki izhajajo
iz ustreznih knjigovodskih listin.
Kratkoročne finančne naložbe v depozite se obrestujejo v skladu s pogoji,
dogovorjenimi v posameznih pogodbah z bankami.
Obračun obresti se opravi tudi ob letnem obračunu za tiste kratkoročne
finančne naložbe v depozite, ki zapadejo šele v naslednjem letu, in sicer za obdobje
od dneva nakazila do konca obračunskega leta.
Zneski obračunanih obresti za kratkoročne depozite povečujejo prihodke od
financiranja, ko so obresti plačane oziroma ob prilivu.
16. Kratkoročne časovne razmejitve
63. člen
Občina v skladu s predpisi in SRS po potrebi vzpostavlja kratkoročno časovno
razmejevanje, in sicer:
- aktivne časovne razmejitve za potrebe razmejevanja kratkoročno odloženih
stroškov oziroma odhodkov in prehodno nezaračunanih prihodkov,
- pasivne kratkoročne časovne razmejitve za razmejevanje vnaprej vračunanih
stroškov oziroma odhodkov in kratkoročno odloženin prihodkov.
Promet in stanje posameznih kontov kratkoročnih časovnih razmejitev se
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mesečno analizira.
17. Zaloge
64. člen
Material se takoj ob nabavi prenese v uporabo in istočasno bremeni stroške po
nabavni vrednosti, zato občina praviloma ne izkazuje stanja zalog materiala.
18. Odhodki
65. člen
Odhodki občine se merijo in razčlenjujejo v skladu z zakonom o računovodstvu,
predpisi izdanimi na podlagi zakona in SRS.
66. člen
Odhodki se priznavajo po računovodskem načelu denarnega toka. To pomeni,
da se odhodek prizna:
- če je poslovni dogodek, ki ima za posledice izkazovanja odhodka, dejansko
nastal in
- če je dejansko prišlo do izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.
Odhodki se razčlenjujejo na tekoče odhodke, odhodke tekočih transferov,
investicijske odhodke in odhodke investicijskih transferov.
67. člen
Tekoči odhodki so odhodki, ki zajemajo plačila, za katera plačniki v povračilo
ne prejmejo materiala ali opravljene storitve. Uporaba teh sredstev mora biti pri
prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalske.
68. člen
Investicijski odhodki so plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih
in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila
za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter drugih
pomembnih naprav.
69. člen
Odhodki investicijskih transferov so prenesena denarna nepovratna sredstva,
namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali
gradnjo njihovih osnovnih sredstev, nakup opreme ali drugih opredmetenih ali
neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnovo, ipd.
Investicijski transferi so lahko tudi plačila za namene iz prvega odstavka tega
člena, za katera se pri prejemniku sredstev vzpostavi obveznost iz naslova sredstev,
prejetih v upravljanje.
70. člen
Odhodki so razčlenjeni tako, da omogočajo vpogled v strukturo stroškov po
njihovih naravnih vrstah, ki so: stroški dela, stroški materiala, stroški storitev in
drugi stroški.
V okviru skupin naravnih vrst stroškov se posamezne vrste stroškov
knjigovodsko evidentirajo na analitičnih kontih, določenih v skladu s potrebami
občine na osnovi enotnega kontnega načrta.
71. člen
Vsak analitični konto stroškov ima v evidenci tudi pripadajočo šifro
stroškovnega mesta in stroškovnega nosilca, pri čemer se kot stroškovni nosilec
šteje proračunske postavke iz finančnega načrta.
Stroškovna mesta predstavljajo organizacijske enote, po katerih se spremljajo
stroški.
Stroški se razporejajo na stroškovna mesta in stroškovne nosilce neposredno,
ob knjiženju iz knjigovodskih listin, na kateri morajo biti poleg ostalih podatkov ti
podatki navedeni.
19. Prihodki
72. člen
Prihodki občine se priznavajo po računovodskem načelu denarnega toka
(plačana realizacija).
Prihodki se razčlenjujejo v skladu z določbami zakona o računovodstvu,
podzakonskimi akti na podlagi zakona ter SRS.
Prihodki se razčlenjujejo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske
prihodke, prejete donacije in transferne prihodke.
VIII. RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN PRIPRAVA
FINANČNIH NAČRTOV
73. člen
Občina v skladu z Zakonom o javnih financah ter predpisi izdanimi na podlagi
zakona ter navodili ministrstva za finance v računovodstvu zagotavlja podatke, ki so
potrebni za pripravo večletnih in letnih finančnih načrtov občine.
IX. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN LETNO POROČILO
74. člen
Letno poročilo obsega:
- bilanco stanja,
- izkaz prihodkov in odhodkov,
- pojasnila k izkazom,
- poslovno poročilo.
Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in
obveznosti do virov sredstev, prihodkov, odhodkov ter presežek in primanjkljaj.
Računovodski izkazi in letno poročilo se sestavljajo za potrebe občinske uprave,
občinskega sveta, pristojnega ministrstva, po potrebi pa tudi za druge zunanje
uporabnike.
75. člen
Neposredni uporabnik pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in
letno poročilo za preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta.
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Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo
leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna in letnega
poročila občinskemu svetu v sprejem.
76. člen
Letno poročilo pripravlja župan in računovodja občine.
77. člen
Letno poročilo se sestavi za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu kakor
tudi ob statusnih spremembah, ob prenehanju in v drugih primerih določenih z
zakonom.
78. člen
Računovodski izkazi se pripravijo na zadnji dan obračunskega obdobja v
skladu s pravilnikom o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter
pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava, ki ga izda minister, pristojen za finance.
79. člen
Z odredbo o poročanju občin o prihodkih in odhodkih, račun finančnih
terjatev in naložb ter računu financiranja (Uradni list RS, št. 23/01) je določeno, da
morajo občine posredovati podatke, ki jih določata poročilo o prihodkih in
odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (obrazec P)
in poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1), ki sta sestavni
del odredbe. Občine morajo navedene podatke posredovati ministrstvu,
pristojnemu za finance, do 15. dne v mesecu za obdobje od 1.1. tekočega leta do
konca preteklega meseca. Za pripravo poročil je odgovoren računovodja oziroma
finančna služba.
X. RAČUNOVODSKA KONTROLA IN NOTRANJE REVIDIRANJE
80. člen
Računovodska kontrola zajema sprotne aktivnosti ugotavljanja pravilnosti in
odpravljanje teh v vseh delih računovodskih postopkov.
Kontrola knjigovodskih listin se opravlja tako kot je določena v tem pravilniku.
Odgovornost posameznih delavcev v računovodstvu in drugih za opravljanje
kontrole je opredeljena v tem pravilniku in v pravilniku o sistematizaciji delovnih
mest v Občinski upravi občine Šentjernej.
V poslovne knjige se ne smejo vnašati v nobeni podatki iz knjigovodski listin,
dokler ni opravljena kontrola. Računovodski obračuni in posamezni računovodski
predračuni se ne smejo sestavljati na podlagi podatkov iz poslovnih knjig, dokler
podatki niso kontrolirani.
Računovodsko kontroliranje knjigovodskih listin in poslovnih knjig zagotavlja,
da se ugotavlja tudi morebitno neupoštevanje predpisov in internih aktov in
računovodskih standardov, zlorabe, poneverbe ter jih tako preprečuje.
Računovodsko kontroliranje podatkov je preverjanje ali so poslovni dogodki
nesporni, ali so jih odobrile pooblaščene osebe, ali so vsi poslovni dogodki tudi
knjiženi, ali so knjiženi pravočasno, v pravilnih zneskih, na ustreznih kontih in
ustreznih stroškovnih mestih.

Računovodsko revidiranje kot preverjanje in ocenjevanje organiziranosti in
delovanja računovodskega kontroliranja ter način sestavljanja računovodskih
obračunov in predračunov, ki predstavlja notranji nadzor javnih financ, se bo
opravljal v skladu z navodilom o oblikah in izvajanju notranjega finančnega
nadzora v občinah.
Revidiranje bo občina zagotovila tako da bo:
- ustanovila notranjo revizijsko službo ali
- preverila notranje revidiranje zunanjemu izvajalcu ali
- poverila notranje revidiranje ministrstvu za finance.
XI. POOBLASTILA IN ODGOVORNOST V RAČUNOVODSTVU
82. člen
Za organizacijo in vodenje računovodstva je odgovoren računovodja.
Računovodja je odgovoren, da se pravilno uporabljajo materialno finančni predpisi
in SRS.
Odgovoren je za:
- organizacijo, koordinacijo in nadzor dela na področju računovodstva,
- pravilno in ažurno vodenje poslovnih knjig,
- usklajevanje analitičnih evidenc s knjigovodstvom glavne knjige,
- pravočasno posredovanje podatkov za sestavo poročil pravočasno pripravo
podatkov in poročil za župana in svet zavoda ter nadzorni odbor,
- pravočasno zaključevanje poslovnih knjig,
- pravočasno dopolnjevanje pravilnika o računovodstvu in drugih aktov s
področja računovodstva,
- pravočasno dopolnitev kontnega načrta v skladu s predpisi,
- strokovno izpopolnjevanje računovodskih delavcev,
- organizacijo pravilne hrambe poslovnih knjig in knjigovodskih listin,
- in drugo v skladu s pogodbo o delu s sklepom pristojnega organa.
83. člen
Za pravilno in ažurno vodenje poslovnih knjig v skladu s predpisi in tem
pravilnikom so odgovorni tudi delavci v skladu s svojo pogodbo o delu, ki opravljajo
knjigovodska dela, če je knjigovodstvo nepravilno in neažurno vodeno, ker so bile
knjigovodske listine nepravilne in neažurno sestavljene, kontrolirane in prepozno
poslane vodji knjigovodstva, so odgovorni delavci, ki so določeni za to delo.
Prav tako odgovarjajo tudi delavci v skladu s svojo pogodbo o delu, ki opravljajo
računalniško obdelavo podatkov, če je knjigovodstvo nepravilno vodeno in
neažurno po njihovi krivdi.
XII. KONČNA DOLOČBA
84. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

81. člen

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
PRAVILNIK
O PLAČAH IN PLAČILIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA
SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV
Št. 2-43/2003-OS
Šentjernej, 27.02.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet Občine Šentjernej na 3. redni seji dne, 26.02.2003 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno
uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št.
30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe Zakona o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 18/94, 36/96), kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače,
če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače in plačila za opravljanje
funkcije, če opravljajo funkcijo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter
članom nadzornega odbora pripadajo sejnine oziroma nagrade za njihovo delo, ki
se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakona iz prvega
odstavka tega člena.
Članom volilnih organov pripada nadomestilo v skladu z zakonom o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/97, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).
Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije so določena z odstotki od plače
župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka na delovno dobo.

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za sejo delovnih teles občinskega
sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
Sejnina pripade upravičencu pod pogojem, da je na posamezni seji navzoč vsaj
2/3 časa (trajanje seje).
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan pa lahko poklicno
opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako določi, odločitev pa potrdi
občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Šentjernej, ki sodi v peto
skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7, županu pripada funkcijski
dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na
podlagi zakona. Za nepoklicno opravljanje funkcije mu dodatek na delovno dobo
ne pripada.
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Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega
odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 40% plače, ki bi jo
dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Za nepoklicno opravljanje funkcije mu
dodatek na delovno dobo ne pripada
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se
lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta,
je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se
izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles
občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Šentjernej.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Občine Šentjernej.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN PLAČIL ZA
OPRAVLJANJE DELA PLAČE
5. člen
Župan s sklepom določi obseg nalog podžupana v skladu s kriteriji in merili.
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače župana, plača
podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno, se oblikuje največ v višini 40% v
skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
- za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti do 5%,
- za vodenje seje občinskega sveta do 5%,
- za koordinacijo in vodenje dela delovnih teles do 5%,
- za pomoč županu pri izvrševanju nalog do 5%,
- za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu do 10%.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta prejema v okviru določil,
ki veljajo za člane občinskega sveta.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru
predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada
mesečni dodatek v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije
podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil
župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na
podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi
količnik osnovne plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače
oziroma dela plače podžupana.
Župan s sklepom v skladu s kriteriji in merili določi obseg nalog podžupana.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na
seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa in znaša največ 15% letne plače
župana.
V okviru teh določil se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni
mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
- udeležbo na redni seji občinskega sveta
32,58%,
- udeležbo na izredni seji občinskega sveta
19,54%,
- predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta
19,54%,
- samostojna priprava gradiva za posamezno točko dnevnega reda
občinskega sveta
13,03%,
- udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je
13,03%.
S sklepom oziroma odločbo v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za
izračun plačila člana občinskega sveta. Mesečno plačilo se opravi na podlagi
evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila na podlagi tega pravilnika je znesek,
ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s
kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča
za funkcijski dodatek. Dodatek za delovno dobo pripada županu le v primeru, če
funkcijo opravlja poklicno.
Plača oziroma plačilo posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako,
da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6.
členom tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno dobo, če gre za
poklicno opravljanje funkcije.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije
se določi najvišji možni znesek plače oziroma plačilo posameznega občinskega
funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga
določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije izda za
posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo nepoklicno,
je delovno razmerje za določen čas v skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za
čas, daljši od polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda odločba o
plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z občinskim funkcionarjem ne more
skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske
funkcije izplačuje na podlagi mandatne pogodbe.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači
oziroma delu plače podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Za opravljanje
funkcije člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev letnega izplačila
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z mandatno pogodbo (sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma za
udeležbo na seji delovnega telesa).
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v
rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas,
ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se
prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE IN SEJNINE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za
opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki
sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju.
Sejnina za posamezno sejo znaša 13,03 % najvišjega možnega zneska plačila za
opravljanje funkcije člana občinskega sveta.
Plačilo sejnine vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v
višini največ 3,5% za predsednika oziroma največ 2,35% plače župana za člana.
Nagrade ne smejo mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
- kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ob. sveta
40%,
- kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega
odbora
60%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi
sklepa o imenovanju, v sklad z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska
uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v
zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do
nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski
svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
- sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
- plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s
sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi mandatne pogodbe, sklenjene za
posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih
prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni
poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila
potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Šentjernej. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s
predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki
nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi
predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi
naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. V kolikor gre za službeno potovanje
župana, izda nalog direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski
funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Šentjernej.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15.
dne v tekočem mesecu za župana, podžupana in člane občinskega sveta; za člane
delovnih teles pa trimesečno.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačujejo v petnajstih dneh
po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in nagrade se usklajujejo skladno s
spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni
čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila
stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove
priznavajo kot odhodek.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, plačila, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem,
predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom
občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za polni
delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je
veljal v posameznem mesecu.
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19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega
sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin
članom drugih organov občine oziroma članom drugih komisij, odborov, svetov, ki
jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.

20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
PRAVILNIK
O PRODAJI, ODDAJI V NAJEM ALI ZAKUP, ODDAJI ZA
GRADNJO IN MENJAVI STAVBNIH ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE ŠENTJERNEJ
Št. 2-44/2003-OS
Šentjernej, 18.03.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 2. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Uradni list RS, št. 12/03), 80. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet Občine
Šentjernej na 3. korespondenčni seji dne 17.03.2003 sprejel

PRAVILNIK
o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za
gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo načini, pogoji in postopki prodaje, oddaje v
najem (zakup), oddaje za gradnjo in zamenjave zazidanih in nezazidanih stavbnih
zemljišč, ki so v lasti Občine Šentjernej (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Odločitev o prodaji, oddaji v najem (zakup), oddaji za gradnjo in menjavi
stavbnih zemljišč sprejme skladno z zakonom ali statutom občine občinski svet
oziroma župan, če je za to pooblaščen.
II. PRODAJA, ODDAJA IN MENJAVA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Prodaja stavbnega zemljišča po tem pravilniku pomeni prenos lastninske
pravice in posesti nad stavbnim zemljiščem, katerega lastnik je občina, na
izbranega interesenta.
Oddaja stavbnega zemljišča v najem (zakup) po tem pravilniku pomeni prenos
neposredne posesti in rabe zemljišča, katerega lastnik in neposredni posestnik je
občina, na izbranega interesenta za določen čas.
Oddaja za gradnjo po tem pravilniku pomeni prenos pravice do gradnje na
stavbnem zemljišču, ki ostane v lasti občine. Izbrani interesent s sklenitvijo
pogodbe o oddaji zemljišča za gradnjo pridobi skladno z razpisnimi pogoji pravico
gradnje objekta na zemljišču.
Menjava zemljišča po tem pravilniku pomeni prenos lastninske pravice
občinskega zemljišča na sopogodbenika z istočasno pridobitvijo lastninske pravice
bremen prostega zemljišča, ki ga daje v zamenjavo sopogodbenik.
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju, ki je s
prostorskim planom namenjena za graditev objektov.
Zazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju iz prejšnjega
odstavka, na kateri je objekt že zgrajen.
Po tem pravilniku imata pojma najem in zakup enak pomen.
4. člen
Občina proda, odda zemljišče v najem ali zakup ali odda za gradnjo na podlagi
predhodno izvedenega javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe, če zakon, statut
občine ali ta pravilnik ne določajo drugače.
Občina lahko skladno z zakonom in tem pravilnikom zamenja stavbna
zemljišča brez predhodno izvedenega javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe.
III. POSTOPEK ZA PRODAJO IN ODDAJO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO
5. člen
Postopek prodaje in oddaje stavbnega zemljišča za gradnjo se praviloma izvede
na podlagi javnega zbiranja ponudb, lahko pa tudi na podlagi javne dražbe.
V primeru, da je za isto zemljišče, skladno z vsemi razpisnimi pogoji
pravočasno in pravilno prispelo več enakovrednih vlog, ki so boj ugodne od ostalih
vlog, prispelih za to zemljišče, župan na predlog komisije iz 25. člena tega
pravilnika odloči, da se v takšnem primeru izvede javna dražba, na katero se povabi
vse interesente, ki so predložili enakovredno vlogo za isto zemljišče.
Javna dražba se praviloma okliče in izvede v primeru, ko je znano končno
število interesentov in se ne išče nedoločenega števila vlog.
6. člen
Odločitev o tem ali bo za sklenitev pravnega posla izveden postopek javnega
zbiranja ponudb ali javna dražba, sprejme na predlog komisije iz 25. č
lena tega pravilnika župan.
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na javno zbiranje ponudb, se smiselno
uporabljajo tudi za javno dražbo, če ni s tem pravilnikom izrecno drugače
določeno.
7. člen

Občina lahko stavbna zemljišča proda ali odda za gradnjo brez izvedenega
postopka zbiranja ponudb ali javne dražbe, če je izpolnjen vsaj eden izmed
naslednjih pogojev:
- za gradnjo objektov za potrebe obrambe,
- za gradnjo objektov javne infrastrukture,
- za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture,
znanosti, športa, pravosodja in javne uprave,
- za gradnjo socialnih in neprofitnih ter stanovanjskih hiš,
- za gradnjo nadomestnih objektov,
- za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorskim izvedbenim načrtom predvideno za
določenega investitorja,
- zemljišča, za katera je bilo javno zbiranje ponudb ali javna dražba dvakrat
neuspešna,
- zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega
zemljišča.
Občina lahko zamenja nepremičnino za drugo enakovredno nepremičnino
brez javnega razpisa ali dražbe.
8. člen
Javno zbiranje ponudb in javna dražba prodaje, oddaje v najem ali zakup in
oddaje za gradnjo se objavi v sredstvih javnega obveščanja ter na oglasni deski
Občine Šentjernej. Javno zbiranje ponudb ali javna dražba se objavi še na drugi
način, če je tako določeno v predpisih, ki urejajo prodajo občinskega premoženja.
Javno zbiranje ponudb in javno dražbo objavi župan.
9. člen
Vsebina objave javnega zbiranja ponudb mora vsebovati:
- ime oziroma naziv in sedež prodajalca,
- vrsto pravnega posla, ki bo pravni temelj za prenos pravice (prodaja, oddaja v
najem ali zakup, oddaja za gradnjo),
- označba in opis stavbnega zemljišča (parc. št., kultura, izmera, katastrska
občina, lega, pravno in dejansko stanje zemljišča),
- navedbo, ali gre za zbiranje ponudb s končnim rokom oddaje vlog, ali za
zbiranje ponudb, ki je odprt do prodaje oziroma oddaje vseh stavbnih zemljišč,
- navedbo, kdo je lahko udeleženec postopka,
- podatke o namembnosti zemljišč in pogojih za gradnjo,
- poziv, da interesenti navedejo svoj polni naziv oziroma ime in sedež oziroma
naslov,
- rok, v katerem lahko interesenti predložijo vloge (datum in čas predložitve);
rok za predložitev vloge ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave zbiranja
ponudb,
- način predložitve vloge (naziv in sedež občine, navedba listin, ki jih je potrebno
priložiti),
- naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja ponudb,
- način revalorizacije vrednosti zemljišč do sklenitve pogodbe,
- okvirno ali ocenjeno vrednost zemljišča,
- merila za izbiro najugodnejše ponudbe,
- višino varščine, ki jo je treba položiti kot garancijo za resnost ponudbe, ki ne
sme biti nižja od 10% od izklicne cene stavbnega zemljišča ter navedbo računa,
kamor se varščina vplača; po sklenjenem pravnem poslu za posamezno stavbno
zemljišče se varščina vrne tistim interesentom, ki v postopku zbiranja ponudb niso
uspeli, uspelemu interesentu se položena varščina všteje v ceno,
- navedbo, ali se lahko interesenti pred potekom javnega razpisa seznanijo s
podrobnejšimi lastnostmi zemljišč in si ga eventuelno ogledajo,
- način in rok plačila kupnine,
- rok pričetka in dokončanja gradnje na stavbnem zemljišču,
- rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu postopka zbiranja ponudb,
- določilo, da je obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejše pogoje, izključena,
- druge morebitne pogoje in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati interesenti.
10. člen
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Interesent lahko vlogo za odkup, najem (zakup) stavbnega zemljišča ali
pridobitev stavbnega zemljišča za gradnjo umakne, nadomesti z drugo ali dopolni
do roka za predložitev vloge, ki je določen v javnem razpisu.
V primeru umika vloge se že plačana varščina vrne.
11. člen
V primeru javne dražbe se v objavi navede tudi morebitni najnižji znesek
višanja.
Na javni dražbi so lahko poleg organizatorja dražbe prisotni le povabljeni
interesenti, ki so pravilno položili varščino ob prijavi oziroma njihovi zakoniti
zastopniki in pooblaščenci, če se izkažejo z ustrezno listino.
Na javni dražbi, ki se izjemoma izvede namesto zbiranja ponudb in katere
namen je pridobitev nedoločenega števila vlog, lahko poleg organizatorja k dražbi
pristopijo vsi interesenti, ki so pravilno položili varščino in imajo s seboj ustrezno
dokazilo oziroma njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci, ki se ustrezno
izkažejo.
IV. OBRAVNAVA VLOG
12. člen
V postopku primerjave prispelih vlog za sklenitev pravnega posla po tem
pravilniku se upoštevajo naslednja merila:
- ponujena cena za zemljišče,
- rok in način plačila kupnine,
- rok pričetka in dokončanja izgradnje objekta,
- mnenje občinske strokovne službe, pristojne za okolje in prostor,
- predvideni program dejavnosti,
- skladnost predvidenega programa s programi dejavnosti sosednjih oziroma
bližnjih uporabnikov zemljišč,
- vpliv na socialnoekonomsko stanje v občini,
- druga merila, navedena v javnem razpisu.
Našteta merila se natančno opredelijo v razpisu in pri ocenjevanju upoštevajo
posamično ali kumulativno, glede na predviden namen gradnje na zemljišču.
13. člen
Interesent, ki ne predloži popolne vloge, se v primeru javnega zbiranja ponudb
s končnim rokom oddaje vlog izloči iz nadaljnjega postopka. V primeru javnega
zbiranja ponudb z odprtim rokom se interesenta pozove k dopolnitvi vloge, razen
če je za isto zemljišče prispela tudi vloga, ki je že na prvi pogled ustreznejša oziroma
ugodnejša.
Vloga, iz katere izhaja, da interesent ne izpolnjuje pogojev za pridobitev
zemljišča, se zavrne oziroma izloči iz nadaljnjega postopka.
14. člen
Pri obravnavanju vloge interesenta za odkup, zamenjavo ali oddajo za gradnjo
njegovemu zemljišču sosednjega ali bližnjega zemljišča v lasti občine, v smislu
smotrnega izkoriščanja ali zaokroževanja njegovega stavbnega zemljišča, komisija
izvede naslednji postopek:
- ugotovi interese občine do zemljišča, za katerega je vloga prispela; v primeru,
da ima občina poseben namen, ki izhaja iz veljavnih prostorskih dokumentov ali se
pripravlja na sprejem takšnega dokumenta, komisija predlaga županu, da vlogo
zavrne,
- ugotovi, ali je mogoče in smotrno zemljišče samo ali skupaj s sosednjimi ali
delom sosednjega zemljišča obravnavati kot samostojno lokacijo,
- preveri, ali obstaja kakšen interes drugih sosednjih lastnikov zemljišč, za kar
lahko opravi tudi skupni ogled in soočenje zainteresiranih lastnikov sosednjih
zemljišč; če tak interes obstaja, komisija razvrsti interesente skladno z merili iz 13.
člena tega pravilnika,
- če je po mnenju občinske strokovne službe, pristojne za prostorsko planiranje,
smotrnejša delitev občinskega zemljišča med dva ali več interesentov, komisija
preveri ali kateri od teh morebiti ne izkazuje več svojega interesa za odkup t.j.
pridobitev samo dela zemljišča in če ga ne, se izdela predlog delitve občinskega
zemljišča med preostale interesente,
- izdela predlog o prodaji oziroma drugem ustreznem pravnem poslu in ga
pošlje v potrditev županu; v predlogu se navede tudi vrednost zemljišča, ki se
oblikuje skladno z določili tega pravilnika.
Komisija lahko po pregledu in analizi prispelih vlog županu predlaga tudi, da se
posameznim vlogam ne ugodi.
15. člen
Na vlogo interesenta lahko občina proda ali zamenja tudi zemljišče, ki ima
status javnega dobra, če se predhodno takšen status ukine.
Komisija poleg postopka iz prejšnjega člena ugotovi ali je zemljišče še v funkciji
javnega dobra. Komisija lahko sprejme ugotovitev, da zemljišče ni več v funkciji
javnega dobra, po predhodnem mnenju občinske uprave, na območju katere se
nahaja tako javno dobro.
O ukinitvi javnega dobra odloči občinski svet na predlog župana.
V. NAJEM (ZAKUP) STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
16. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na prodajo in oddajo za gradnjo se
smiselno uporabljajo oddajo v začasni najem (zakup) stavbnega zemljišča, če ni s
tem pravilnikom izrecno drugače določeno.
Začasni najem (zakup) za stavbna zemljišča, kjer je predvidena postavitev
začasnih objektov za izvajanje dejavnosti, se opravi na podlagi javnega zbiranja
ponudb v skladu z določili tega pravilnika.
V vseh ostalih primerih se lahko odda stavbna zemljišča v začasni najem ali
zakup brez javnega razpisa.
Kolikor občina odda stavbno zemljišče v najem ali zakup na podlagi javnega
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zbiranja ponudb se smiselno uporabljajo določila tretjega poglavja tega pravilnika.
17. člen
Pri oddaji zemljišča v najem za postavitev začasnih objektov, se smiselno
uporabljajo tudi določbe 13. in 14. člena tega pravilnika.
Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem se ne objavi, če se neposredno po
prekinitvi najemne pogodbe pojavi nov najemnik, ki je odkupil začasni objekt od
dotedanjega najemnika.
18. člen
V primeru, ko interesent poda vlogo za izdajo soglasja za začasno omejeno
rabo zemljišča (npr. za odlaganje materiala), mu lahko izda občinska služba,
pristojna za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, soglasje, v katerem navede
obdobje veljave soglasja, odškodnino za uporabo občinskega zemljišča, obveznost o
vzpostavitvi zemljišča v prvotno stanje in druge pogoje, ki jih mora izpolniti
uporabnik.
19. člen
V primeru, da interesent poda vlogo za pridobitev v zakup oziroma najem
zemljišča, katero meji tudi na zemljišča drugih lastnikov, ki bi lahko bili
zainteresirani za najem istega zemljišča, se smiselno uporabijo odločbe prve, četrte
in pete alinee 15. člena tega pravilnika.
VI. DOLOČITEV VREDNOSTI STAVBNEGA ZEMLJIČA
20. člen
Okvirna vrednost stavbnega zemljišča, ki je predmet prodaje ali oddaje za
gradnjo, se določi na podlagi veljavnega odloka o povprečni gradbeni ceni, cenah
stavbnih zemljišč in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Šentjernej in predpisa o plačilu sorazmernega deleža, stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča na območju Občine Šentjernej ali na podlagi opravljene
cenitve s strani ustrezno usposobljenega zapriseženega sodnega cenilca.
Občinski svet oziroma župan lahko, skladno s svojo pristojnostjo, za vsak
primer posebej odloči, na kateri način iz prejšnjega odstavka se določi okvirna
vrednost stavbnega zemljišča.
21. člen
Višino najemnine in zakupnine za posamezne vrste rabe zemljišč določi na
predlog župana občinski svet s sklepom o oblikovanju najemnin za zemljišča v lasti
Občine Šentjernej.
22. člen
Pri zamenjavi zemljišč mora biti nepremičnina, ki jo interesent ponudi v
zamenjavo, praviloma ocenjena po isti metodi kot občinsko zemljišče. Če
nepremičnini, ki sta predvideni za zamenjavo, nista enakovredni, mora lastnik nižje
ocenjene nepremičnine določati razliko v sporazumno dogovorjeni obliki.
23. člen
Plačilne pogoje in ugodnosti za plačilo kupnine določi na predlog komisije
župan v skladu z veljavnimi predpisi.
VII. KOMISIJA ZA ODDAJO STAVBNIH ZEMLJIŠČ
24. člen
Postopke prodaje in daje za gradnjo ter v najem (zakup) vodi občinska
strokovna služba, ki je pristojna za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Vloge, ki prispejo neposredno ali na javno objavo obravnava komisija za
prodajo, menjavo, oddajo za gradnjo in najem (zakup). Komisijo sestavljajo
najmanj trije člani in sicer: predstavnik strokovne službe za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, ki je hkrati tudi predsednik komisije, predstavnik občinske
uprave s pravnim znanjem in predstavnik občinskega sveta
Člane komisije imenuje župan. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna
večina članov.
Komisija odloča z večino glasov navzočih članov.
25. člen
O pregledovanju vlog komisija vodi zapisnik, v katerega vpiše:
- podatke o kraju, datumu in času seje,
- imena prisotnih članov komisije in ostalih prisotnih,
- navedba javne objave, na katero so prispele vloge,
- ugotovitve o popolnosti posameznih vlog,
- ugotovitve o morebitnem večjem številu vlog za isto stavbno zemljišče,
- v primeru javnega razpisa s končnim rokom oddaje vlog, navedbo števila
pravočasno prispelih vlog in prepozno predloženih vlog,
- druge relevantne podatke, ki zadevajo posamezno vlogo.
Po obsegu in analizi prispelih vlog komisija predlaga županu rešitev
posameznih vlog oziroma izbiro najugodnejšega ponudnika. Svoj predlog o izbiri
mora komisija vsebinsko obrazložiti.
VIII. IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA INTERESENTA
26. člen
Na podlagi predloga komisije o izbiri najugodnejšega ponudnika ali rešitvi
posameznih vlog župan odloči o sklenitvi pogodbe in posamezne ponudnike
oziroma interesente obvesti o opravljeni izbiri oziroma o rešitvi posameznih vlog.
XI. PONOVITEV IN RAZVELJAVITEV RAZPISA TER SKLENITEV
POGODBE
27. člen
Postopek javnega zbiranja ponudb oziroma javna dražba se v celoti ali delno
ponovi, če:
- se na objavo ne javi nobeden interesent za odkup oziroma zakup (najem)
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celotnega zemljišča, ki je predmet zbiranja ponudb ali dražbe,
- je razpis uspešen le za posamezna stavbna zemljišča, zemljišča pa se ne
prodajajo ali oddajo v kompleksu, se razpis ponovi za preostala zemljišča,
- če komisija ne izbere nobenega ponudnika,
- če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe,
- če župan sam ali na predlog komisije razpis razveljavi.
28. člen
Kolikor župan ugotovi, da se postopek javnega zbiranja ponudb ali javne
dražbe ne vodi skladno z veljavno zakonodajo in določbami tega pravilnika, ali so
bile v postopku storjene nepravilnosti, ki bi lahko imele nepopravljive posledice za
interesente, lahko župan postopek javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe
razveljavi ali zadrži do odprave nepravilnosti.
29. člen
Pogodba mora biti sklenjena po opravljeni izbiri ali zaključku javne dražbe
oziroma rešitve posameznih vlog, v roku 15 dni od prejema poziva k sklenitvi
pogodbe.
Če interesent v roku iz prejšnjega odstavka ne sklene pogodbe zaradi njemu
lastnih razlogov, se šteje, da je od vloge odstopil. Vplačana varščina se mu v tem
primeru ne vrne.
30. člen
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
ODLOK O DOLOČITVI VOLILNE ENOTE
ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA
Občine Šentjernej
Št. 2-45/2003-OS
Šentjernej, 18.03.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 22. in 117. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur.l. RS, št. 4/01) je Občinski
svet Občine Šentjernej na 3. korespondenčni seji, dne 17.03.2003 sprejel

ODLOK
o določitvi volilne enote za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine
Šentjernej
1. člen
Za izvedbo volitev članov Občinskega sveta občine Šentjernej, ki šteje 17 članov,
se določi naslednja volilna enota:
1. Volilna enota 1, ki zajema celotno območje občine Šentjernej.
V volilni enoti se voli sedemnajst članov občinskega sveta.
2. Volilna enota 2 - predstavnik romske skupnosti.
Volilna enota obsega območje cele občine.
V tej volilni enoti pripadniki romske skupnosti volijo enega člana občinskega
sveta.
2. člen
Za volitve župana Občine Šentjernej je volilna enota območje občine Šentjernej.
3. člen
Volitve v občinski svet in župana vodi in izvaja občinska volilna komisija Občine
Šentjernej.
4. člen
Volitve člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti, vodi in izvaja
posebna volilna komisija Občine Šentjernej.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za
volitve članov občinskega sveta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 14/2002).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej, uporablja pa se za izvedbo romskih volitev v letu 2003.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
SKLEP
o imenovanju Posebne volilne komisije za volitve člana
Občinskega sveta občine Šentjernej - pripadnik romske skupnosti
Št. 2-46/2003-OS
Šentjernej, 18.03.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 70/95 in 51/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94-odločba US RS, št. 45/94 - odločba US RS, št. 6/96 odločba US RS, št.
39/96 odločba US RS, št. 44/96 - odločba US RS, št. 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
odločba US RS, št. 74/98, 59/99 - odločba US RS, št. 70/00 in 51/02) in 15. člena
Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01), je Občinski svet Občine

V razpisu in pogodbi se določi, kdo krije stroške notarskega zapisa oziroma
overitve podpisa, davka na promet nepremičnin, morebitne parcelacije in druge
stroške.
V primerih, ko se zemljišče proda, odda za gradnjo, v najem oziroma zakup na
podlagi vloge stranke, nosi stroške iz prejšnjega odstavka kupec oziroma najemnik.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Določila tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za prodajo, zamenjavo in
oddajo v najem (zakup) kmetijskih zemljišč, če drugi predpisi ne določajo drugače.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej na 3. korespondenčni seji, dne 17.03.2003, sprejel

SKLEP
o imenovanju Posebne volilne komisije za
volitve člana Občinskega sveta občine
Šentjernej - pripadnik romske skupnosti
I.
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Posebno volilno komisijo za volitve
člana Občinskega sveta Občine Šentjernej pripadnika romske skupnosti v sestavi:
Predsednik komisije: Ana BRSAN, Gorenje Gradišče 18, Šentjernej
Namestnica predsednika: Slavka VIDE, Gorenja Brezovica 48, Šentjernej
Član I.: Dragica ŠKRUBEJ, C.O.Ž. 20, Šentjernej
Namestnik člana I.: Peter PUCELJ, Dolenja Stara vas 49, Šentjernej
Član II.: Janez HROVAT, Mihovo 13, Šentjernej
Namestnik člana II.: Slava MENCIN, Kotarjeva c. 2, Šentjernej
Član III.: Karol GRUBAR, Dobravica 32, Šentjernej
Namestnik člana III.: Valentin HUDOROVAC, Trdinova 20, Šentjernej
za mandatno obdobje štirih let.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
SKLEP
o imenovanju Komisije za pripravo volilnega imenika
pripadnikov romske skupnosti
Župan Občine Šentjernej
Št. 2-47/2003-OS
Šentjernej, 18.03.2003
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 41. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 52/02)
in 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01), je Občinski svet
Občine Šentjernej na 3. korespondenčni seji, dne 17.03.2003, sprejel

SKLEP
o imenovanju Komisije za pripravo
volilnega imenika
pripadnikov romske skupnosti
I.
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje Komisijo za sestavo volilnega imenika
državljanov RS - pripadnikov romske skupnosti v sestavi:
Predsednik komisije: Nataša ŠTARKL, Trebe3 43, 8253 Artiče
Član I.: Mojca KUHAR, Prvomajska c. 6, Šentjernej
Član II.: Janja BRATKOVIČ, Prvomajska c. 6, Šentjernej
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Uradni vestnik Občine Šentjernej izhaja v nakladi 2.100
izvodov. Izdajatelj:
Občinska uprava Občine Šentjernej
Odgovorna urednica:
Andreja Gorjanc
Grafična priprava: Omega
Tisk: Grafika Bucik
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Na podlagi Odloka o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 17/2002)
RAZGLAŠAM
STATUT
TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA CENTRA OBČINE ŠENTJERNEJ
Št. 1/2003
Šentjernej, 27.03.2003

Predsednik sveta zavoda TIC Šentjernej
Jože SIMONČIČ, l. r.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 17/2002) in Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št.
12/91) je svet TIC-a na svoji 1. seji, dne 26.03.2003 sprejel

STATUT
Turistično informacijskega centra Občine Šentjernej
1. STATUTARNE DOLOČBE
1. člen
Ime: TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER, skrajšano ime: TIC; sedež:
Drča 1, 8310 Šentjernej
2. člen
Ustanovitelj Turistično informacijskega centra (v nadaljnjem besedilu: TIC) je
občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej in je ustanovljen za nedoločen
čas.
2. DEJAVNOST TIC-a
3. člen
Dejavnost:
- organiziranje in izvajanje interesnih dejavnosti s področja kulture, športa,
splošnega turizma, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, založništva, javnega
obveščanja ter sejemske dejavnosti.
Dejavnost v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 2-38/2002) glasi:
80.422 drugo izobraževanje
91.330 dejavnosti drugih organizacij
92.200 radijska in televizijska dejavnost
92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.340 druge razvedrilne dejavnosti
92.511 dejavnost knjižnic
92.623 druge športne dejavnosti
92.720 druge dejavnosti za sprostitev
70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem
74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
63.300 storitve s turizmom povezanih dejavnosti
55.510 storitve menz
01.411 urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
4. člen
Ustanovitelj zagotavlja prostorske in druge infrastrukturne pogoje v okviru
obstoječih zmogljivosti za delovanje. Sredstva za začetek poslovanja TIC-a zagotavlja
ustanovitelj.
5. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, pridobiva TIC iz:
1.
sredstev ustanovitelja na podlagi pogodbe
2.
prihodkov iz republiškega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti
3.
prihodkov iz lastne dejavnosti
4.
razpisov državnih in lokalnih skupnosti ter njihovih organov, razpisov
mednarodnih organizacij
5.
turističnih taks
6.
drugih virov (dotacije, darila…)
3. ORGANI TIC-a
6. člen
Organi TIC-a:
- svet zavoda
- direktor zavoda
- strokovni vodja
Svet zavoda TIC-a šteje 5 članov. Sestavlja ga 1 član ustanovitelja in 4 zunanji
člani. Imenuje jih komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine
Šentjernej. Mandatna doba sveta zavoda traja 4 leta.
Eden član ustanovitelja mora biti svetnik Občinskega sveta Občine Šentjernej.
Zunanji člani so iz delovnih, kulturnih, športnih in drugih organizacij v kraju, ki
jih predlaga ustanovitelj, potrdi pa jih KMVVI Občine Šentjernej.
Predsednika sveta zavoda izvolijo člani na svoji 1. seji.
7. člen
Svet zavoda:
- sprejema in spreminja oz. dopolnjuje akte TIC-a, delovne programe in plan
razvoja
- določa poslovno politiko
- sprejema finančni načrt in zaključni račun TIC-a
- seznanja ustanovitelja s posameznimi vprašanji
- sklepa o drugih zadevah, če tako določajo zakoni, ta statut ali drugi splošni akti
- izvaja pristojnosti iz področja disciplinske in odškodninske odgovornosti
delavcev v skladu z zakonom.
8. člen
Svet zavoda sklicuje predsednik sveta s pisnim vabilom, ki mora biti članom sveta
zavoda vročeno najkasneje 5 dni pred sejo. V vabilu mora biti določen dnevni red ter
predlog odločitev, ki jih predlaga strokovni vodja.
Svet zavoda se sklicuje redno, vsaj dvakrat letno, predvsem pa ob zaključnem
računu. Zaključnemu računu mora biti priloženo poslovno poročilo in predlog o
delitvi dobička.

28

9. člen
TIC neposredno vodi direktor, ki ga imenuje svet zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z
zakonom in ima najmanj V. stopnjo šolske izobrazbe z ustreznimi organizacijskimi
sposobnostmi.
10. člen
Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa. Razpis za imenovanje
direktorja se objavi v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu se določijo pogoji, ki jih
mora izpolniti kandidat. Izmed kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, imenuje
direktorja Svet zavoda v skladu z določili zakona.
11. člen
V odsotnosti direktorja zastopa direktorja namestnik, ki ga imenuje Svet zavoda
in je lahko zunanji sodelavec.
V primeru, če sta poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja ločeni,
vodi strokovno delo strokovni vodja, ki mora imeti najmanj V. stopnjo šolske
izobrazbe ustrezne smeri.
Strokovnega vodjo imenuje svet zavoda na predlog direktorja z mandatno dobo
za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
12. člen
Strokovni vodja:
- predlaga poslovno politiko, razvojni plan ter sprejema ukrepe za njuno izvajanje
- sestavlja zaključni račun in poslovno poročilo ter predlog o delitvi dobička oz.
pokrivanju izgube
- je odgovoren za pravilno vodenje knjig in poslovnih dokumentov in zadrži
sklepe organov TIC-a, če so v nasprotju z zakonom ter sproži postopke, določene z
zakoni
- odloča o drugih zadevah, če tako določajo zakoni, ta statut ali drugi akti TIC-a.
4. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
13. člen
Disciplinska odgovornost se ureja v skladu z zakonom.
5. CILJI IN NALOGE
14. člen
Osnovni cilj TIC-a je, da dosega čim bolj smotrno in kvalitetno realizacijo vseh
del in nalog v okviru njegove dejavnosti.
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki TIC uporablja za izvajanje in razvoj svojih
dejavnosti.
16. člen
Morebitni primanjkljaj krije TIC s sredstvi iz rezervnega sklada, ki ga oblikuje iz
svojih dejavnosti.
17. člen
TIC je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti
samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
18. člen
Za svoje obveznosti odgovarja TIC z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti TIC-a.
19. člen
TIC mora od ustanovitelja:
- pridobiti soglasje k določbam statuta
- pridobiti soglasje k statutarnim spremembam
- pridobiti soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti.
20. člen
TIC preneha delovanje skladno s pravili, določenimi z zakonom, ali po odločitvi
ustanovitelja.
21. člen
V primeru, ko se sprejme odločitev o prenehanju delovanja TIC-a, se postopek
likvidacije vodi po določilih Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Po
opravljenem likvidacijskem postopku preostanek premoženja pripada ustanovitelju.
22. člen
TIC uporablja za svoje delovanje žig, premera 3 cm, z grbom Občine Šentjernej
in besedilom TIC, z označbo kraja Šentjernej.
23. člen
TIC ima odprt račun pri poslovni banki Nova ljubljanska banka poslovalnica
Šentjernej.
24. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravljajo pristojni organi.
25. člen
Ta statut prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej, s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
Predsednik sveta zavoda TIC Šentjernej
Jože Simončič, l. r.
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