Številka 3/2003

Šentjernej, 14. maj 2003

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
Sklep o prodaji kmetijskega zemljišča

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 3-57/2003-OS
Šentjernej, 29.04.2003

Na osnovi sprejetega sklepa občinskega sveta št. 032-372/2002, je Občinski svet Občine Šentjernej, na podlagi predloga občinske
uprave ter po obravnavi na 4. redni seji, dne 28.04.2003, sprejel

SKLEP
o prodaji kmetijskega zemljišča
I.
Občinski svet Občine Šentjernej dovoljuje, da se parc. št. 87/1 njiva v izmeri 26a 50m, parc. št. 263/2 - njiva v izmeri 22a 27m in
parc. št. 193 - gozd v izmeri 33a 30m, vse k.o. Gor. Orehovica
odprodajo g. Silvu Koželju v skupni vrednosti 1.500.000,00 SIT.

kupoprodajne pogodbe ter opravi vknjižbo v zemljiško knjigo.
III.
Vsi stroški postopka bremenijo kupca, g. Silva Koželja.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

II.
Občinski svet Občine Šentjernej nalaga občinski upravi
izpeljavo prodaje v I. točki omenjenih zemljišč na podlagi
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)

RAZGLAŠAM
Program priprave za spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej
Št. 3-58/2003-OS
Šentjernej, 25.04.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi tretjega odstavka 27. člena in v zvezi z drugim odstavkom 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03 popravek) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je občinski svet Občine Šentjernej na svoji 4.
redni seji, dne 24.04.2003, sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
ZA OBMOČJE SEJEMSKE DEJAVNOSTI OB OBVOZNI CESTI ŠENTJERNEJ
1.člen
Izhodišča za pripravo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
proizvodnja medicinskih aparatov, ki zahtevajo visoko stopnjo
Zazidalni načrt za območje sejemske dejavnosti ob obvozni tehnologije in čistega okolja. Zaradi prestrukturiranja in
cesti Šentjernej je bil sprejet v septembru 2001 (odlok o spremembe lastninskih odnosov je družba pričela z iskanjem novih
zazidalnem načrtu objavljen v Uradnem vestniku Občine lokacij za gradnjo poslovno-proizvodnih prostorov. Zaradi
Šentjernej, št. 5/01).
specifičnih zahtev proizvodnje ter relativno malo prostih stavbnih
V zazidalnem načrtu se je urejal prostor severovzhodnega dela zemljišč za gradnjo proizvodnih površin ter želje po ohranitvi
naselja Šentjernej, to je površine vzhodno od proizvodno-servisne proizvodnje v naselju Šentjernej se je kot edino možna lokacija
cone Sejmišče ter severno od stanovanjske soseske Turopolje. izkazala lokacija na območju zazidalnega načrta, opredeljenega za
Površine so namenjene za opravljanje sejemskih dejavnosti in sejemsko dejavnost.
njihovih spremljajočih programov ter potreb veterinarske službe.
Od sprejetja zazidalnega načrta pa do danes se je sejem vršil na
Predvidena je sprememba in dopolnitev zahodnega dela
delno komunalno opremljenem zemljišču. Zaradi težav s območja zazidalnega načrta in sicer na površinah, ki so predvidena
pridobivanjem zemljišč ni bilo možno izvesti gradnje objektov za parkirišča; te se delno zmanjšujejo za predvidene objekte,
sejma in ostalih ureditev.
parkirišča pa se kombinirajo s parkirišči, namenjena za proizvodni
V kompleksu »Iskre« na Trubarjevi cesti je po preoblikovanju
matične tovarne nastalo več manjših gospodarskih družb različnih
dejavnosti. Sprva so obratovale v obstoječih gradbenih strukturah,
kasneje pa so se zaradi povečane proizvodnje začele širiti. Eno
izmed teh družb je tudi HIPOT-HYB, Tovarna hibridnih vezij,
d.o.o.. Njena osnovna proizvodnja je poleg hibridnih vezij še

objekt.
2.člen
Priprava spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta bodo vključevale

URADNI VESTNIK

1

dele zemljia s parc. at. 2923, 2924, 2925 in 2926, vse k.o. `entjernej,
pri emer se obmo je sprejetega zazidalnega na rta na spreminja.
Osnovna organizacija sejemske dejavnosti ostane
nespremenjena, spremeni se del povrain na zahodnem delu, kjer
so predvidene parkirne povraine za osebni in tovorni promet v
asu sejma. Poleg tega se delno spremenijo notranje komunikacijske poti ter postavitev upravnih objektov.
Napajanje obmo ja s komunalno infrastrukturo se predvidi na
novo glede na ve je odjemne mo i predvidenega novega
proizvodnega objekta. V ta namen je potrebno upoatevati
komunalno opremljenost sosednjih zemljia in zagotoviti novo
dostopno obvozno cesto, ki se priklju uje na regionalno cesto R3
669/1202 Dobruaka vas `entjernej, za kar je potrebno pripraviti
lokacijski na rt.
V okviru sprememb in dopolnitev zazidalnega na rta se
predvidi priklju evanje kompleksa na primarno komunalno
infrastrukturo naselja, izpust meteornih voda pa se predvidi v
potok Kobila.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska
in urbanisti na dokumentacija, ki se jih mora upoatevati pri
pripravi sprememb in dopolnitev ZN, so:
1 prostorske sestavine dolgoro nega
in srednjero nega
dru~benega plana ob ine `entjernej,
1 podatki o programih investitorja,
1 podatki o obstoje ih infrastrukturnih vodih in napravah,
1 podatki o naravnih lastnostih prostora,
1 drugi elementi obdelave (veljavne urbanisti ne reaitve sosednjih
obmo ij, prometne reaitve..).
1 upoatevanje kontaktnega obmo ja proti stanovanjskemu
obmo ju Turopolje.
3. Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve
zazidalnega na rta
Spremembe in dopolnitve zazidalnega na rta morajo za
realizacijo na rtovanih objektov in ureditev predvideti ustrezne
ukrepe, ki bodo zagotovili varstvo zraka, tal in vode pred
onesna~enjem ter varstvo pred pove anjem hrupa.
4. Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice za
pripravo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega na rta za
javno razgrnitev ter mnenja k dopolnjenemu predlogu:
- Komunala d.o.o. Podbevakova 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,
Tr~aaka cesta 19, Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, Obmo na pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto,
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inapektorat RS, Obmo na
enota Novo mesto, Ko evarjeva ulica 1, Novo mesto,
- Ministrstvo za obrambo, Inapektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesre ami, Izpostava Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto,
- Ob ina `entjernej, Trubarjeva 5, `entjernej.
V kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag
za spremembe in dopolnitve ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti
smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso
naateti v prejanjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pri etkom priprave sprememb in dopolnitev ZN morajo
nosilci urejanja prostora iz te to ke na zahtevo izdelovalca le-tega
podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami smernice,
ki jih izdelovalec upoateva pri pripravi posebnih strokovnih
podlag oziroma pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev ZN
za javno razgrnitev. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s
tretjim odstavkom 34. lenom Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, at. 110/02 in 8/03 - popravek; v nadaljnjem
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besedilu: ZureP-1) podati smernice in mnenja v 15-dneh od
podane zahteve. V fazi priprave dopolnjenega predloga
sprememb in dopolnitev ZN z mnenjem ugotovijo upoštevanje
danih pogojev za pripravo sprememb in dopolnitev le-tega, sicer se
šteje, da se z njim strinjajo.
5. Vsebina sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se pripravi kot
smiselna dopolnitev oziroma sprememba osnovnega zazidalnega
načrta in sicer:
I. TEKSTUALNI DEL
1.
Uvod
2.
Vsebina sprememb in dopolnitev ZN
3.
Tehnološke zahteve posameznih dejavnosti
4.
Pogoji za urbanistično-arhitektonsko oblikovanje
objektov in zunanjih ureditev
5.
Pogoji za infrastrukturno opremo območja
5.1. Prometna infrastruktura
5.2. Komunalna infrastruktura
5.3. Energetska infrastruktura
5.4. Zveze
5.5. Odstranjevanje odpadkov
6.
Ukrepi za varstvo okolja
7.
Odstopanja od določil zazidalnega načrta
8.
Faznost gradnje
9. Tehnični elementi za zakoličenje objektov in načrt gradbenih
parcel
10. Zakonodaja, upoštevana pri izdelavi sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta
II. ODLOK
III. GRAFIČNI DEL
1. Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine Novo
mesto, za območje občine Šentjernej, kartografska dokumentacija
M 1 : 5000
2. Načrt parcel
M 1 : 3000
3. Digitalni katastrski načrt z mejo območja ZN in prikazom
sprememb
M 1 : 2000
4. Geodetski načrt z mejo območja ZN
M 1 : 1000
5. Rušitvena situacija
M 1 : 500
6. Ureditvena situacija - po veljavnem ZN
M 1 : 1000
7. Ureditvena situacija spremembe in dopolnitve M 1 : 500
8.Zbirna situacija komunalnih vodov in naprav - po veljavnem
ZN
M 1 : 1000
9.Zbirna situacija komunalnih vodov in naprav spremembe in
dopolnitve
M 1 : 500
11.Gradbena situacija cest
M 1 : 500
12.Tehnični elementi za zakoličenje objektov in gradbenih
parcel
M 1 : 500
DOPOLNJENI PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ZN
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami
izdela dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev ZN, na
katerega se pridobe mnenja nosilcev urejanja prostora.
Dopolnjeni predlog dokumenta mora vsebovati še tehnične
elemente za zakoličenje objektov in gradbenih parcel. Ustrezno
tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični del.
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAZIDALNEGA NAČRTA
Besedilo odloka se za obseg sprememb in dopolnitev ZN
pripravi v skladu z obsegom le-teh ter ob upoštevanju določb 43.
in v povezavi z 73. člena ZureP-1.
3.člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja
sprememb in dopolnitev ZN
- Predlog sprememb in dopolnitev ZN za javno razgrnitev
10 dni po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora
- Stališča do pripomb iz javne razgrnitve
1
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5 dni po prejemu pripomb iz JR
- Dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev ZN
30 po sprejetju stalia do pripomb
- Kompletacija dokumenta
5 dni po sprejetju sprememb in dopolnitev ZN na
ob inskem svetu

dokumenta občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga
sprejem le-tega z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem vestniku občine Šentjernej.

1Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve ZN je
investitor skupaj s strokovno slu~bo in projektantom ~e pripravil.
Predlog sprememb in dopolnitev ZN za javno razgrnitev se izdela
na podlagi posebnih strokovnih podlag, idejnih zasnov objektov in
smernic nosilcev urejanja prostora.
1Ker se predlagane prostorske ureditve nanaaajo na spremembo
podrobnejae namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne
namenske rabe, dolo ene s sprejetim zazidalnim na rtom ter tudi
ne ogro~ajo naravnih vrednot, zavarovanih obmo ij in biotske
raznovrstnosti ter kulturne dedia ine, se spremembe in dopolnitve
ZN sprejme po skrajaanem postopku, skladno s 34. lenom ZureP1. Predlog sprememb in dopolnitev ZN predhodno obravnava
ob inski svet na predlog ~upana. Sklep o 15 dnevni javni razgrnitvi
predloga sprememb in dopolnitev ZN se objavi v Uradnem
vestniku ob ine `entjernej.
1Javna razgrnitev se izvede na sede~
u ob ine `entjernej za 15 dni
od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejanje alinee.
1Ob ani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma
prizadeti lahko podajo pisne pripombe v asu trajanja javne
razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN.
1Po 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
dopolnjenega predloga dokumenta.
1} upan ob ine `entjernej posreduje dopolnjeni predlog

4.člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in
drugih strokovnih gradiv se na predlog investitorja določi ARHA
d.o.o. Črnomelj ter TOPOSd.o.o. Dol. Toplice.
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.
c) Investitor gradnje: HIPOT_HYB, Tovarna hibridnih vezij,
d.o.o.
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
Sklep o javni razgrnitvi

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 3-61/2003-OS
Šentjernej, 25.04.2003

Na podlagi 31. in v povezavi s 3. odstavkom 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 popravek) ter 22.
člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01), je občinski svet Občine Šentjernej na svoji 4. redni seji, dne 24.04.2003, sprejel

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI
PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
ZA OBMOČJE SEJEMSKE DEJAVNOSTI OB OBVOZNI CESTI ŠENTJERNEJ
1. len
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega
na rta za obmo je sejemske dejavnosti ob obvozni cesti `entjernej,
ki je bil sprejet z odlokom objavljenim v Uradnem vestniku ob ine
`entjernej, at. 12/01.
2. len
Spremembe in dopolnitve zazidalnega na rta iz prvega lena
tega sklepa se nanaaajo na:
1 gradnjo upravnih in proizvodnih prostorov tovarne HIPOTHYB,
1 delno spremembo notranjih cest in komunalnih naprav ter
objektov in ureditev za potrebe sejemske dejavnosti, vse znotraj
obmo ja zazidalnega na rta ter napajalnih vodov.
3. len
Predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega na rta za
obmo je sejemske dejavnosti ob obvozni cesti `entjernej, vklju no
s predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem na rtu, bo javno razgrnjen v prostorih Ob ine
`entjernej, Trubarjeva cesta 5, `entjernej (ogled je mo~en vsak

delovni dan od 8.00 do 14.00 ure, ob sredah od 8.00 do 16.30 ure).
Javna razgrnitev dokumenta se bo začela 8 (osem) dni po objavi
tega sklepa v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in bo trajala 15
(petnajst) dni.
Javna obravnava predloga dokumenta bo organizirana v
ponedeljek, 26. maja 2003, ob 19.00 uri, v sejni sobi Občine
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5.
4.člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času
trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in
predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo naslov Občina
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

URADNI VESTNIK
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Občina Šentjernej, Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej
OBVESTILO
Občane, organe, organizacije, podjetja in društva obveščamo, da je občinski svet Občine Šentjernej s sprejetjem sklepa na
4. redni seji, dne 24.04.2003, posedoval v

JAVNO RAZGRNITEV
predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej.
Javna razgrnitev dokumenta se bo začela 8 (osem) dni po objavi sklepa, ki je tudi objavljen v tem Uradnem vestniku in bo
trajala 15 dni.
JAVNA OBRAVNAVA
bo izvedena v

ponedeljek, 26. maja 2003, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5.
Predlog dokumenta bo v času javne razgrnitve javno razgrnjen v prostorih Občine Šentjernej; ogled je možen vsak delovni
dan od 8.00 do 14.00 ure in ob sredah od 8.00 do 16.30 ure.
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in
predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo naslov Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
Sklep o določitvi programske zasnove javnega glasila
''Šentjernejsko glasilo''

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 3-59/2003-OS
Šentjernej, 29.04.2003

Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 12/2001), 22. člena Statuta
Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001) ter na predlog Uredniškega odbora Šentjernejskega glasila, je Občinski svet Občine
Šentjernej, na 4. redni seji, dne 28.04.2003, sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI PROGRAMSKE ZASNOVE
JAVNEGA GLASILA ''ŠENTJERNEJSKO GLASILO''
I.
Osnovni namen ''Šentjernejskega glasila'' je informirati (o delu
občinske uprave, sveta, odborov, komisij, društev, o dogajanjih v
občini…), osveščati in izobraževati (ekološko, gospodarsko,
kulturno…) ter skozi ankete in podobne pristope doseči povratne
informacije od občanov.

Orehovica, delovanje vrtca Čebelica in družinskih varstev
- TABORNIŠTVO
- ZDRAVSTVENI NASVETI
- OSEBNOST GLASILA
- IZ DELA DRUŠTEV …
- GASILSTVO
- MLADOST NI GREH …
- JESEN ŽIVLJENJA
- VISOKI JUBILEJI
- BILO JE NEKOČ …
- ODZIVI OBČANOV: pisma bralcev, ankete, raziskave, zahvale, voščila, osmrtnice..
- MALI OGLASI: prodaje, najemi …
- RAZVEDRILO: šale, križanke, ankete, nagradne igre, zgodbe za pet minut …
- MINUTA ZA LEPO VEDENJE
- OGLASI, REKLAME
* v sredini ''Šentjernejskega glasila'' bo posebna priloga ''URADNI VESTNIK OBČINE ŠENTJERNEJ'', v katerem se
bodo objavljali: predpisi in drugi akti Občine Šentjernej ali pa bo
''Uradni vestnik Občine Šentjernej'' izdan samostojno, odvisno od
potreb.

II.
Programska zasnova ''Šentjernejskega glasila'' bo naslednja:
* 1. stran: v zgornjem delu naslov glasila in na sredini fotografija
* 2. stran: uvodnik urednice, leva polovica strani namenjena
pregledu vsebine po straneh, desna stran: kolofon.
* ostale strani so razdeljene na področja:
- BESEDA JE ŽUPANOVA…
- DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA
- AKTIVNOSTI OBČINSKE UPRAVE
- KJE VAS ČEVELJ ŽULI (vprašanja občanov)
- NAVADE IN OBIČAJI
- KULTURNE DROBTINICE
- KULINARIKA
- KMETIJSKI NASVETI
- GOSPODARSTVO
III.
- EKOLOGIJA
Ta sklep programske zasnove začne veljati naslednji dan po
- TURIZEM: obvestila TIC Šentjernej, turistične znameobjavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
nitosti občine …
- ŠPORT: rezultati tekmovanj, predstavitev društev, napoObčina Šentjernej
vednik
Občinski svet
- POLICIJA NA DELU: črna kronika, obvestila, nasveti, opoŽupan
zorila
- ŠOLSTVO: aktivnosti OŠ Šentjernej in podružnice
Franc HUDOKLIN l. r.
URADNI VESTNIK
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Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
Sklep o imenovanju
Komisije za prodajo, menjavo, oddajo za gradnjo in najem (zakup)

Št. 3-60/2003-OS
Šentjernej, 29.04.2003

1

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 24. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/2003), je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. redni seji, dne 28.04.2003, sprejel
naslednji

SKLEP
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRODAJO, MENJAVO, ODDAJO
ZA GRADNJO IN NAJEM (ZAKUP)
I.
V Komisijo za prodajo, menjavo, oddajo za gradnjo in najem
(zakup) se imenujejo:
1.
Milan Jakše, ing., Občina Šentjernej, Oddelek za okolje
in prostor, predsednik komisije
2.
Nataša Štarkl, univ.dipl.prav., Občina Šentjernej, pravna
služba, članica
3.
Igor Kalin, Občinski svet Občine Šentjernej, član
4.
Albert Pavlič, Občinski svet Občine Šentjernej, član.

II.
Člani komisije se imenujejo za določen čas, za dobo štirih let.

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 načinu financiranja političnih strank
v Občini Šentjernej

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 3-62/2003-OS
Šentjernej, 29.04.2003

Na podlagi 23. in 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) ter v skladu s 15. in 22. členom Statuta Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01), je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. redni seji, dne 28.04.2003 sprejel

SKLEP
O NAČINU FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK
V OBČINI ŠENTJERNEJ
I.
Političnim strankam, ki so na volitvah 10. novembra 2002
kandidirale kandidate za občinski svet, pripadajo sredstva iz
proračuna Občine Šentjernej, sorazmerno številu glasov volivcev,
ki so ga dobile na volitvah.
II.
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine
Šentjernej, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev
enega člana občinskega sveta.
III.
Politične stranke bodo iz proračuna Občine Šentjernej v letu
2003 prejemale mesečno po 0,4%, ki jih ima Občina Šentjernej
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin, oziroma
54,67 SIT za vsak dobljeni glas.

presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Šentjernej opredeljene
po predpisih, ki urejajo financiranje občin.
V.
Sredstva bodo politične stranke prejemale mesečno na svoj
transakcijski račun.
VI.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta
Občine Šentjernej.
VII.
Z dnem sprejema preneha veljati sklep številka 032-54/99-OS z
dne 08.04.1999.

IV.
Znesek se letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg
sredstev, s katerimi Občina Šentjernej zagotavlja izvajanje
ustavnih in zakonskih nalog. Skupna višina sredstev ne sme
URADNI VESTNIK

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
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Šentjernej za leto 2002

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 3-63/2003-OS
Šentjernej, 25.04.2003

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 59/99 in 70/00), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 22. člena Statuta
Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001), je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. redni seji, dne 24.04.2003 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Šentjernej
za leto 2002
1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine
Šentjernej za leto 2002, ki zajema vse prihodke in odhodke
proračuna Občine Šentjernej.
2. člen
Zaključni račun Občine Šentjernej za leto 2002 obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek (I.-II)

801.177.066,59
687.853.038,70
113.324.027,89

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
2.576.152,20
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
15.377.265,18
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem. kap. deležev
- 12.801.112,98

3. člen
Stanja sredstev na računih Občine Šentjernej ob koncu leta
2002 so v višini 126.022.058,77 SIT, od tega znašajo sredstva rezerv
v višini 13.079.514,00 SIT.
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 113.324.027,89 SIT
predstavlja splošni sklad in ni predmet prihodkov naslednjega
proračunskega leta. Ta sredstva se namenijo za pokrivanje
obveznosti iz leta 2002.
5. člen
Neporabljena namenska sredstva Stanovanjskega sklada so v
višini 4.000.000,00 SIT.
6. člen
Sredstva v višini 2.846.916 SIT so namenska sredstva bančnih
depozitov.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje
0
VIII. Odplačila dolga
0
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I+IV+VII-II-V-VIII)
100.522.914,91
X. Neto zadolževanje (VII-VIII-IX)
-100.522.914,91
XI. Neto financiranje (VI+X) = III (z-)
- 113.324.027,89
XII. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2002 126.022.058,77

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZGLAŠAM
ODLOK o spremembi Odloka o proračunu
Občine Šentjernej za leto 2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 3-64/2003-OS
Šentjernej, 25.04.2003

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 59/99), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 70/00) ter 17. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
43/95), je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. redni seji, dne 24.04.2003, sprejel

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠENTJERNEJ
ZA LETO 2003
nadaljevanje na strani 7
6

URADNI VESTNIK

1. člen
Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2003 (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 16/2002, v nadaljevanju odlok) se
spremeni tako, da se glasi:

sprejete sklepe občinskega sveta predhodnih sej.
C. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- prihodki
- odhodki

A. BILANCA PRIHODKOV
- Na podlagi Izračuna primerne porabe občin in zneskov
finančne izravnave za leto 2003 Ministrstva za finance, št.
41066/03(Obcine-IZRPP2003.doc), 90/SFLS, GP31139/03, z dne
14.02.2003, je A) ocena lastnih prihodkov po 21. in 22. čl. ZFO
povečana na 312.902.000 SIT.
- Planirana finančna izravnava državnega proračuna za
investicije v višini 50.000.000 SIT ni odobrena.
- Primerna poraba I. znaša 627.000.000 SIT.
- Prihodki za druge naloge II. se povečajo na 395.077.085 SIT.
- Presežek prihodkov nad odhodki III. znaša 100.522.915 SIT in
je predmet sredstev za pokrivanje obveznosti preteklega leta 2002.

1.122.600.000 SIT
1.122.600.000 SIT

2. člen
Ostali členi odloka ostanejo vsebinsko nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej in velja za proračunsko leto 2003.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

B. BILANCA ODHODKOV
Odhodki proračuna se povečajo na 1.122.600 SIT glede na

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001)
RAZPISUJEM volitve člana Občinskega sveta
občine Šentjernej pripadnika romske skupnosti
Št. 3-65/2003-OS
Šentjernej, 09.05.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-169/00-33 o ugotovitvi, da so statuti Občin Grosuplje, Krško, Semič, Š
entjernej, Trebnje in Beltinci v neskladju z Zakonom o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 105/02), 27. in 28. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Ur.l. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ter na podlagi 19. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur,l. RS, št. 4/01 in
Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)

razpisujem
volitve člana Občinskega sveta občine Šentjernej pripadnika romske skupnosti
I.
Volitve člana Občinskega sveta občine Šentjernej pripadnika romske skupnosti bodo v nedeljo, 20. julija 2003.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči volilni roki za volilna opravila, se šteje 22. maj 2003.
III.
Za izvedbo volitev skrbi posebna volilna komisija za volitve člana Občinskega sveta Občine Šentjernej pripadnika romske skupnosti.
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

URADNI VESTNIK
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Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS,
št. 4/2001)

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS,
št. 4/2001)

RAZGLAŠAM
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji
občinskih cest
(in kolesarskih poti) v Občini Šentjernej

RAZGLAŠAM SKLEP

Št. 3-66/2003-OS
Šentjernej, 29.04.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah
(Ur. list RS, št. 4/01) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur.list
RS, št. 4/2001) je Občinski svet na svoji 4. redni seji, dne
28.04.2003, sprejel

ODLOK O SPREMEMBI
ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH
CEST
(IN KOLESARSKIH POTI) V OBČINI
ŠENTJERNEJ
1. člen
V 5. členu pod zap. št. 13 se spremeni:
''Lokalna krajevna cesta št. 395662 se prične na začetku odseka
s cesto 395111 in konča pri vodotoku Kobila s parc. št. 2905/4 k.o.
Šentjernej.''

Št. 3-68/2003-OS
Šentjernej, 29.04.2003

Na podlagi vloge Andreja in Andreje Furar, Šmalčja vas 14b,
Šentjernej, glede odkupa dela zemljišča, parc. št. 2898, k.o.
Šentjernej, je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. redni seji, dne
28.04.2003, sprejel

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Šentjernej dovoljuje, da se del zemljišča,
parc. št. 2898, pot v izmeri 25 m2, k.o. Šentjernej, odproda Andreju
in Andreji Furar iz Šmalčje vasi 14b, Šentjernej.
II.
Občinski svet Občine Šentjernej zadolžuje občinsko upravo, da
pripravi vse potrebno za izpeljavo prodaje v I. točki omenjenega
zemljišča ter to zemljišča s predhodno kupoprodajno pogodbo
predlaga za vpis v zemljiško knjigo.
III.
Vsi stroški postopka prodaje zemljišča bremenijo kupca.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

2. člen
Spremembe odloka pričnejo 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 odgovorne urednice in
pomočnice odgovorne urednice ''Šentjernejskega
glasila''
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Št. 3-67/2003-OS
Šentjernej, 29.04.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS,
št. 4/2001)
RAZGLAŠAM SKLEP
Št. 3-69/2003-OS
Šentjernej, 29.04.2003

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na osnovi predloga Silva Kušljana, Trubarjeva c. 27, Šentjernej,
glede priznanja lastninske pravice na nepremičnini s parc. št. 381,
k.o. Šentjernej, je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. redni seji,
dne 28.04.2003, sprejel

SKLEP

Na podlagi 9. in 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju
javnega glasila Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 12/01) ter 22.
in 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01), je
Občinski svet na 4. redni seji, dne 28.04.2003, sprejel

I.
Silvu Kušljanu, Trubarjeva c. 27, Šentjernej se brezplačno
prizna lastninska pravica na zemljišču s parc. št. 381 nepremičnina v izmeri 137 m2, k.o. Šentjernej.

SKLEP

II.
Občinski svet Občine Šentjernej pooblašča g. župana, da s
Silvom Kušljanom podpiše pogodbo o priznanju lastninske pravice
za zemljišče navedeno v I. točki tega sklepa.

I.
Občinski svet potrjuje Andrejo Gorjanc za odgovorno urednico
javnega glasila ''Šentjernejsko glasilo''.
II.
Za pomočnico odgovorne urednice ''Šentjernejskega glasila'' pa
je imenovana Silvija Goršin, članica uredniškega odbora.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.
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III.
Vsi stroški postopka bremenijo predlagatelja.

URADNI VESTNIK

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

