Številka 4/2005

Šentjernej, 12. avgust 2005

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
R A Z G L A Š A M
ODLOK o plakatiranju v občini Šentjernej
Št. 04-289/2005-OS
Šentjernej, 23. 06. 2005

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 15. in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 2/03) je Občinski svet občine
Šentjernej na 21. redni seji, dne 22.06.2005, sprejel

ODLOK
O PLAKATIRANJU V OBČINI ŠENTJERNEJ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v vseh naseljih občine Šentjernej ureja postavitev in
vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljevanju plakatna
mesta) ter nameščanje in odstranjevanje plakatov, reklamnih panojev,
oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju plakati in
transparenti).

Za odstranjevanje plakatov na podlagi odločbe občinske komunalne
inšpekcije ali redarja se naročniku zaračuna 60% cene iz cenika.
Cena za nameščanje in odstranjevanje transparenta je določena glede
na čas trajanja oglaševanja. Za čas trajanja oglaševanja do enega meseca se
plača fiksna cena, nad enim mesecem pa se dodatno plača pregled in
vzdrževanje namestitve transparenta za vsak dodatni mesec v skladu z
veljavnim cenikom.

II. IZVAJANJE PLAKATIRANJA, NALOGE
2. člen
Plakatiranje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s
plakati, letaki, napisi in drugimi oblikami za vizualno sporočanje širši
javnosti.
Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise in označbe
poslovnih prostorov ustanov in podjetij, ki so nameščeni na zgradbah ali
funkcionalnem zemljišču zgradb.

8. člen
Občina in društva s sedežem v Občini Šentjernej lahko za prireditve
brez vstopnine same nameščajo plakate v skladu z določili tega odloka ter
jih odstranijo najkasneje v dveh dneh po dogodku. Plakati morajo biti
opremljeni z žigom organizatorja prireditve.
Za prireditve z vstopnino plačajo vsi naročniki plakatiranja v občini
Šentjernej izvajalcu nameščanje in odstranjevanje plakatov po veljavnem
ceniku.

3. člen
Plakate je dovoljeno nameščati le na za to določenih plakatnih mestih v
skladu z določbami tega odloka. Plakatna mesta so stalna in premična.
Stalna plakatna mesta so samostojne stoječe table, vitrine in svetleče
vitrine na avtobusnih postajališčih, oglasni stebri in določene površine na
zidovih.
Premična plakatna mesta so panoji, transparenti, napisi…
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno nameščanje
plakatov samo z dovoljenjem lastnika ali upravljavca poslovnega prostora.
Metanje letakov je prepovedano.

9. člen
Pred nameščanjem plakatov mora naročnik pridobiti soglasje na
občinski upravi Občine Šentjernej in plačati komunalno takso. Komunalna
taksa je po odbitku stroškov dohodek občine.

4. člen
Urejanje plakatnih mest in plakatiranje izvaja JAVNO PODJETJE
EDŠ EKOLOŠKA DRUŽBA D.O.O. ŠENTJERNEJ, Trg Gorjanskega
bataljona 2, Šentjernej (v nadaljevanju izvajalec).
5. člen
Lokacijo plakatnih mest določi izvajalec po predhodni pridobitvi
soglasja pristojnega občinskega organa.
Izvajalec je dolžan voditi kataster plakatnih mest.
6. člen
Izvajalec mora skrbeti:
· da so plakati, ki jih namešča kvalitetno pritrjeni, opremljeni z žigom
izvajalca in datumom, do katerega sme plakat viseti na plakatnem mestu
· da poškodovane plakate odstrani v roku 2 dni
· da odstrani plakate, ki niso opremljeni z žigom
· da so plakati pravočasno izobešeni in odstranjeni
· da so plakatna mesta in neposredna okolica vzdrževana in urejena
· da prijavlja občinski inšpekcijski službi vsako nezakonito nameščanje
plakatov.
7. člen
Za nameščanje in odstranjevanje plakatov je naročnik dolžan plačati
izvajalcu ceno, ki je določena s sklepom občinskega sveta.
Cene so določene glede na velikost plakata, število plakatov ter lokacijo
plakatnih mest.

III. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z denarno kaznijo do 100.000,00 SIT se kaznuje posameznik ali
odgovorna oseba organizatorja javne prireditve ali drugega oglaševanja za
vsak plakat, ki je nalepljen:
1. ali nameščen izven plakatnega mesta
2. ali nameščen v nasprotju z določili 8. člena tega odloka
3. na plakatno mesto in ni predpisano potrjen
4. na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljavca
poslovnih prostorov
5. preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni
zgodila.
Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki vrši nadzor nad tem
odlokom.
Z denarno kaznijo od 50.000,00 SIT do 350.000,00 SIT se kaznuje tudi
pravna oseba, ki krši določbe zgornjega odstavka.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni inšpektor ali
redar v Občini Šentjernej.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju v
Občini Šentjernej (Uradni list RS, št. 57/96).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi 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 in Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 2/03)
R A Z G L A Š A M
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah
Št. 04-290/2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 23. 06. 2005

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 2/03)
R A Z G L A Š A M
S K L E P
Župan Občine Šentjernej
Št. 04-291/2005-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 23. 06. 2005

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in
18/02) in Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 87/98) je Občinski svet Občine
Šentjernej na svoji 21. redni seji, dne 22.06.2005, sprejel

Na podlagi 27. člena Odloka o občinskih cestah, je
občinski svet občine Šentjernej na 21. redni seji dne
22.06.2005, na predlog župana sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH

SKLEP

I.
2. odstavek 27. člena Odloka o občinskih cestah se v celoti črta in nadomesti z novim
odstavkom, ki se glasi:
*Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z javnim podjetjem ali oddajo koncesije
pravni ali fizični osebi, ki upravljajo gospodarske javne službe.
3. odstavek 27. člena Odloka o občinskih cestah se v celoti črta in nadomesti z novim
odstavkom, ki se glasi:
*Odločitev o načinu rednega vzdrževanja občinskih cest sprejme občinski svet občine
Šentjernej na predlog župana.
4. odstavek 27. člena Odloka o občinskih cestah se dopolni in doda besedo javno podjetje,
kot sledi:
*Koncesionar ali javno podjetje mora v primeru…..
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Izvajalec obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih cest v občini Šentjernej je
JAVNO PODJETJE EDŠ EKOLOŠKA DRUŽBA
d.o.o. Šentjernej, Trg Gorjanskega bataljona 2,
Šentjernej.
Občinski svet pooblašča župana, da z izvajalcem
sklene ustrezno pogodbo o izvajanju vzdrževanja
občinskih cest v Občini Šentjernej od 1.1.2006 dalje do
preklica.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Občine Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
R A Z G L A Š A M
ODLOK o vzdrževanju občinskih cest v občini Šentjernej
Št. 04-292/2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 23. 06. 2005
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98), 8. člena Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97 in
18/02), 27/2 člena Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 87/98), 2. in 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini
Šentjernej (Ur. l. RS, št. 73/98), 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. l. RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) in na podlagi sklepa
občinskega sveta občine Šentjernej z dne 22.06.2005, da se redno vzdrževanje podeli javnemu podjetju, je občinski svet Občine Šentjernej na svoji 21.
redni seji, dne 22.06.2005 sprejel

ODLOK
O VZDRŽEVANJU OBČINSKIH CEST V OBČINI ŠENTJERNEJ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način opravljanja obvezne gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest na območju občine Šentjernej.
2. člen
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki
obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na
njih, da se ohranijo ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne
lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega
prometa ter ohranja urejen videz cest.
Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z
uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno
usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje teh
del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov,
urejanju prostora, varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodilih za
obratovanje in obveznostmi do sosedov na cesti.
3. člen
Vzdrževanje cest obsega:
· vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za
zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad
stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev
prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah,
· organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih cestah opravljajo v
mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in
obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti.
4. člen
Izvajalec vzdrževanja občinskih cest je pooblaščeni izvajalec
gospodarske javne službe JP EDĐ, d.o.o. ŠENTJERNEJ, Trg Gorjanskega
bataljona 2, Šentjernej (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
Občina Šentjernej s tem odlokom pooblašča javno podjetje, da pridobi
izvajalce in organizira izvajanje rednega vzdrževanja.
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5. člen
Dela zimskega in letnega vzdrževanja obsegajo:
- pregledovanje vseh cestišč,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje bankin, muld,
- redno vzdrževanje odvodnjavanja,
- redno vzdrževanje brežin,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
- redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
- zagotavljanje preglednosti,
- čiščenje cest, pločnikov, parkirišč in trgov,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- intervencijski ukrepi,
- zimsko vzdrževanje občinskih cest.
6. člen
Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna
dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov
ceste. Izvajajo se občasno glede na stopnjo dotrajanosti in poškodovanosti
cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno tehničnih
lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa.
Za spremljanje letnega načrta vzdrževanja občinskih cest je pristojna
občinska uprava oziroma pristojna služba občinske uprave.
Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo na podlagi
javnega razpisa, v skladu z veljavnimi predpisi.
II. ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
7. člen
Zimsko vzdrževanje občinskih cest obsega sklop dejavnosti in opravil, ki
so potrebna za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih
razmerah.
8. člen
Zimsko vzdrževanje obsega predvsem naslednje ukrepe:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in

snežnih kolov;
2. posipanje občinskih cest;
3. odstranjevanje in odvažanje snega z občinskih cest;
4. čiščenje zasneženih in umazanih cestnih znakov;
5. obveščanje javnosti o stanju cest.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne ureja, se smiselno uporablja Pravilnik o
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja
javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).

9. člen
Izvajalec vzdrževanja občinskih cest je dolžan vsako leto do 15. oktobra
pripraviti letni in zimski izvedbeni program rednega vzdrževanja in ga
predložiti županu v potrditev.

12. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.

III. FINANCIRANJE

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

10. člen
Vzdrževanje občinskih cest se v celoti financira iz proračuna Občine
Šentjernej.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
R A Z G L A Š A M
ODLOK o upravljanju tržnice - sejmišča v občini Šentjernej
Št. 04-293/2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 23. 06. 2005
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 9. in 10. člena Zakona o trgovini uradno prečiščeno besedilo ZT-UPB2, (Uradni list RS, št. 69/2004), Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št 32/93 in 30/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Šentjernej (Uradni list RS, št. 26/00) in 15. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 2/03) je Občinski svet občine Šentjernej na 21. redni seji, dne 22.06.2005,
sprejel

ODLOK
O UPRAVLJANJU TRŽNICE-SEJMIŠČA V OBČINI ŠENTJERNEJ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija in promet z blagom ter opravljanje
trgovinske dejavnosti in storitev izven prodajaln na javnih in drugih
površinah v občini Šentjernej.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln, ki se lahko opravlja na sejmu in javnih
ter drugih površinah se šteje prodaja na premičnih stojnicah, prodaja s
prodajnimi avtomati in potujoča prodajalna.
2. člen
V Šentjerneju je opredeljeno območje sejmišča z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah 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 2000, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku
občine Šentjernej št. 5/2001 v IV. točki, iz katere je tudi razvidno, da je
celotno območje namenjeno za sejmišče veliko 3,07 ha.
3. člen
Določbe tega odloka se uporabljajo za prodajo blaga:
- na sejemskem prostoru v občini Šentjernej na sejmih, ki so vsako drugo
in četrto soboto v mesecu; avgusta - Jernejevo, decembra Miklavžev in
prednovoletni sejem in
- ob drugih priložnostnih sejmih, prireditvah, shodih in podobno na
območju občine Šentjernej.
Pogoji za prodajo so enaki za vse prodajalce ob upoštevanju splošnih
predpisov.
II. SEJEMSKI RED
Sejemski red ureja promet z živino in živili, kmetijskimi pridelki, živilsko
prehrambenimi izdelki, drugimi obrtnimi in industrijskimi proizvodi,
gostinskimi storitvami, prometno ureditev, poslovni čas, pravice in
dolžnosti upravljavca, prodajne prostore, prodajo blaga, vzdrževanje reda
in snage.
4. člen
Sejem organiziran vsako drugo in četrto soboto v mesecu v Šentjerneju je
enodnevni.
Obratovalni oz. poslovni čas se deli na poletni in zimski čas.
Poletni čas od 1.4. do 31.10.
Ob sobotah od 6 do 15 ure
Zimski čas od 1.11. do 31.3.
Ob sobotah od 7 do 15 ure.
Dostava živali in blaga na sejmišče je dovoljena eno uro pred uradnim
pričetkom sejma. Dovoz na sejmišče je dovoljen samo z osebnimi vozili,
kombiji ali kamioni do 3,5 tone nosilnosti in mora biti opravljen na način, ki
ne moti uporabnike in kupce.
III. SEJEMSKI PROSTOR IN UPRAVLJANJE
5. člen
Sejemski prostor je posebej organiziran in urejen poslovni prostor, kjer

se trguje z različnim blagom.
Sejemski prostor se deli na :
- živilski del, kjer poteka promet z živalmi
- stojnični del, kjer poteka promet z industrijsko obrtnim blagom,
kmetijskimi proizvodi ter živilsko prehrambenimi izdelki
- gostinski del, kjer se opravljajo gostinske storitve
- parkirišče.
6. člen
Za upravljanje s sejemskim prostorom, ki je namenjen prodaji živali,
blaga, gostinskih storitev in parkiranju, se določi upravljavca sejemskega
prostora JAVNO PODJETJE EDŠ EKOLOŠKA DRUŽBA, d.o.o.
ŠENTJERNEJ, Trg Gorjanskega bataljona 2, Šentjernej.
7. člen
Upravljavec sejemskega prostora in organizator sejma je pravna oseba (v
nadaljnjem besedilu upravljavec), ki ima naslednje pravice in odgovornosti:
- organizira in vodi sejem ter skrbi, da je ureditev in poslovanje sejma
usklajeno z veljavnimi predpisi,
- razporeja in oddaja prodajna mesta, določa njihov obseg in drugo rabo
sejemskega prostora,
- pobira najemnine, ostale pristojbine in parkirnino,
- skrbi za prometno ureditev sejmišča in ustrezno parkiranje v času sejma
za uporabnike in obiskovalce sejma,
- poleg drugih pristojnosti organov skrbi za javni red in mir ter korektne
odnose med uporabniki sejmišča ter v ta namen organizira varnostno in
redarsko službo v času sejma,
- skrbi za čiščenje sejemskega prostora, odstranjevanje in odvoz
odpadkov ter lep videz sejemskega prostora ter organizira zimsko službo,
- s pomočjo pristojnih organov izloča iz sejemskega prostora prodajalce
in blago, ki nimajo ustreznih dovoljenj in potrdil za prodajo ali so na trgu
prepovedana,
- skrbi za navzočnost veterinarske službe na sejmu,
- skrbi za celotno organizacijo sejma, vključno z vodenjem potrebnih
evidenc, sklepanjem pogodb ipd.
IV. PRODAJA BLAGA
8. člen
Na sejmu se trguje na drobno in lahko blago iz 11. člena tega odloka
prodajajo:
- rejci govedi, svinj, drobnice, kuncev, perutnine, rib in drugih malih živali,
- zasebni kmetijski pridelovalci lastne pridelke,
- kmetijska proizvodnja podjetja in kmetijske zadruge svoje pridelke in
pridelke kooperantov,
- trgovska podjetja in podjetniki ter podjetja blago lastne proizvodnje,
- izdelovalci izdelkov domače obrti,
- gostinci, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje in predhodno
pridobijo za opravljanje gostinske dejavnosti izven poslovnih prostorov
ustrezno dovoljenje pristojnega organa.
Rejci živali, kmetovalci in drugi posamezniki lahko prodajajo sami,
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njihovi ožji družinski člani ali pri njih zaposleni delavci.
Za trgovce lahko prodajajo pri njih zaposleni delavci ali trgovci sami.
Če prodajajo zaposleni delavci, se morajo izkazati z ustreznimi
dokumenti o zaposlitvi pri trgovcu ali drugem posamezniku, za katerega
prodajajo.
9. člen
Vsi prodajalci, našteti v 8. členu odloka si morajo pred prodajo na
sejmišču pridobiti na Občini Šentjernej odločbo o odmerjeni komunalni
taksi in soglasje za prodajo na sejemskem prostoru.
Vsi redni prodajalci in gostinci morajo z upravljavcem sejmišča, po
pridobitvi občinskega soglasja skleniti ustrezno najemno pogodbo, v kateri
so podrobneje definirane pravice in obveznosti prodajalca.
10. člen
Na sejmišču je dovoljeno prodajati:
· vse vrste kmetijskih pridelkov, domače živali (govedo, konji, prašiči,
kunci, perutnina), ribe, žabe, polže in morske sadeže
· industrijske in obrtne izdelke ter izdelke domače obrti
· zdravilna zelišča, cvetje in gozdne sadeže
· prehrambene artikle
· trgovsko blago
· hrano in pijačo v gostinskem lokalu.
11. člen
Prodajni pogoji za promet blaga iz 10. in 11. člena tega odloka so enaki za
vse prodajalce na sejmu.
12. člen
Prodajalci na sejmu morajo izpolnjevati vse pogoje, ki jih določajo
ustrezni predpisi.
13. člen
Prodajalci so dolžni prodajna mesta označiti s firmo, če je prodajalec
samostojni obrtnik ali podjetnik pa z imenom in priimkom ter točnim
naslovom, razstavljeno blago pa vidno označiti s prodajnimi cenami, v
skladu s Pravilnikom o načinu označevanje cen blaga in storitev (Uradni list
RS, št. 63/2003).
Na sejmu se sme prodajati blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga.
Živila morajo biti higiensko neoporečna.
14. člen
Registrirani prodajalci, ki prodajajo na sejemskem prostoru, morajo
imeti za nabavljeno blago dokumentacijo oziroma evidenco v skladu z
Zakonom o trgovini (Ur. list RS, št. 69/04).
15. člen
Žive živali se smejo prodajati na sejmu na posebej določenem prodajnem
mestu, ki je ustrezno zavarovano in ločeno od prodaje ostalega blaga.
Promet z živalmi je dovoljen le z veljavnim zdravstvenim potrdilom o
zdravstvenem stanju živali.
Živali, ki se prodajajo na sejmu je treba krmiti in napajati, klanje in
mučenje živali na sejmu je prepovedano.
O vsaki poginuli živali v prometu na sejmu mora odgovorna oseba na
sejmu obvestiti pristojnega veterinarskega inšpektorja, za poginulo žival pa
naročiti odvoz s sejma pri veterinarsko higienski službi vse na stroške
lastnika živali.
16. člen
Blago se sme prodajati samo z označenih prodajnih mest, stojnic in miz.
Prodaja blaga s tal je dovoljena le za lončarske, železne ali lesene izdelke
ter košarice s cvetlicami, cvetje, novoletne jelke, ipd.
17. člen
Na sejmu je prepovedano prodajati:
- nepakirane in nedeklarirane testenine in olja
- nepasterizirano in nepakirano mleko, sokove, kis ipd.
- razbita, natrta in umazana jajca
- zelenjavo, ki ni sveža in očiščena, ki je preveč mokra, namrznjena,
neprijetnega vonja, uvela ali kako drugače neprimerna za prehrano
- sadje, ki ni zrelo, ni sveže ali je umazano, nagnito, obtolčeno ali
napadeno od karantenskih škodljivcev in bolezni
- gobe, ki so pogojno užitne, prestare, črvive, nagnite in ki niso vpisane v
seznamu užitnih gob, ki ga ima upravljavec
- semena in sadike zasebnih proizvajalcev brez deklaracije
- drevesa, grmovnice in cvetlice, ki so po zakonu zaščitene
- prehrambene proizvode iz krajev, ki so uradno razglašeni za okužene.
V. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
18. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo:
1. Pristojne občinske inšpekcije in občinska redarska služba v okviru
svojih pristojnosti
2. Pristojni delavci upravljavca
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19. člen
Delavci sejmišča so dolžni sodelovati z delavci pristojnih inšpekcijskih
služb in s policisti ter jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno
obveščati.
VI. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
20. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in snago na svojih prodajnih mestih.
Drobne odpadke in embalažo morajo zapakirati v ustrezne vrečke in jo
odložiti v za to namenjen zabojnik za odpadke, večje odpadke pa so dolžni
odpeljati s seboj.
V primerih, da prodajalci pustijo neprodano blago ali embalažo izven
prodajnega časa na sejemskem prostoru, ga mora upravljavec sejemskega
prostora odstraniti na stroške prodajalca.
21. člen
Prodajalci so dolžni skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti,
primerno negovani in oblečeni, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega
vedenja in da ne kršijo sejemskega reda ter javnega reda in miru.
Kdor na sejmu krši sejemski red, se ga na to opozori, oziroma se mu izda
pisni opomin. V primeru ponovne kršitve, pa se mu lahko začasno prepove
prodaja na sejmu. V primeru hujših kršitev sejemskega reda oziroma po
prejemu tretjega pisnega opomina v koledarskem letu se mu prepove
prodaja na sejmu.
Upravljavec je dolžan voditi in arhivirati evidenco izdanih pisnih
opominov.
22. člen
Parkiranje za večje prodajalce na sejmu je dovoljeno tako, da svoje
dostavno vozilo lahko parkirajo na svojem prodajnem prostoru. Parkiranje
za manjše prodajalce na sejmu je organizirano na posebnem parkirnem
prostoru, za katerega so dolžni plačati parkirnino po uradnem ceniku.
Parkiranje za kupce živinskega dela sejma, ki lahko kupujejo razne žive
živali, je dovoljeno na živinskem delu sejemskega prostora, za katero so
dolžni plačati parkirnino po uradnem ceniku.
Vsi ostali kupci parkirajo svoja vozila na posebnem prostoru za
parkiranje proti plačilu parkirnine ali komunalne takse za uporabo javnih
površin.
VII. PRISTOJBINE IN DRUGE STORITVE
23. člen
Za uporabo prostora na sejmu in parkiranja na parkirnem prostoru se
plačuje uporabnina oz. najemnina, ki jo zaračunava upravljavec.
Cenik sejemskih storitev, ki ga potrdi na predlog upravljavca občinski svet
občine Šentjernej, zajema:
1. Uporabnina za stalen in občasen sejemski prostor
2. Uporabnina - najemnina za sejemski prostor, na katerem imajo
prodajalci svoja prodajna mesta
3. Rezervacije prodajnih mest.
Cenik parkirnine, ki ga potrdi na predlog upravljavca občinski svet občine
Šentjernej zajema:
1. Parkirnino za enkraten obisk na sejmu
2. Parkirnino za enkratno udeležbo na sejmu.
Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec sejmiščnemu inkasantu
uporabnino takoj, ko prodajno mesto zasede, razen stalnih prodajalcev, ki
plačujejo svoje obveznosti tako, kot je opredeljeno v 24. členu.
24. člen
Stalni prodajalci in gostinci na sejmu plačujejo svoje obveznosti v skladu z
določili sklenjene pogodbe z upravljavcem sejemskega prostora.
Prodajalec v takem primeru plača najemnino. Osnova za določitev višine
najemnine je višina uporabnine za enodnevno uporabo posameznega
prodajnega prostora.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
25. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzorujejo pristojni inšpekcijski
organi občine.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z denarno kaznijo do 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, če krši določila od 12. do 17. člena, 20. in 21. člena tega
odloka.
Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 350.000,00 sit se kaznuje za prekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik če krši določila 9. in 10. člena tega
Odloka.
Kazen lahko izreče pooblaščena oseba upravljavca sejemskega prostora
ali občinski komunalni nadzorni organ.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Za izvajanje sejemskega reda in za vzdrževanje reda na priložnostnih
sejmih, prireditvah, shodih in podobno je odgovoren upravljavec
sejemskega prostora.
Za kršitev določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarja prodajalec,
kmetovalec, drugi posameznik oziroma podjetje za katerega se vrši
prodaja.
Upravljavec sejemskega prostora mora omogočiti vsaki stranki vpogled v
Odlok o sejemskem redu, ki se nahaja na sedežu družbe.
Odlok o upravljanju tržnice-sejmišča se izobesi še na vidnem delu
sejemskega prostora.

28. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki
kršijo določila tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o sejmiščnem
redu v občini Šentjernej, z dne 29.3.2001, objavljen v Ur. listu RS, št.
28/2001.
Ta odlok prične veljati petnajsti 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 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
R A Z G L A Š A M
SKLEP o določitvo števila otrok v oddelkih vrtca na območju Občine Šentjernej
Št. 04-301/2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 23. 06. 2005
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) ter 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS,
št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 7. korespondenčni seji, dne 03.08.2005 sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI ŠTEVILA OTROK V ODDELKIH VRTCA NA OBMOČJU OBČINE
ŠENTJERNEJ
1. člen
Število otrok v oddelkih vrtca na območju Občine Šentjernej presega
število otrok kot izhaja iz prvega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) za največ 2 otroka v oddelku v
naslednjih razmerah oziroma okoliščinah:
- če je to možno glede na število vpisanih otrok in njihovo starost;
- v primerih ko je vpis toliko povečan, da bi bila potrebna odklonitev
otrok;
- zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej, uporablja pa se ga od 01.09.2005 do 31.08.2006.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
R A Z G L A Š A M
PROGRAM PRIPRAVE za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča
Občine Novo mesto - za naselje Šentjernej
Št. 04-302/2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 03. 08. 2005
Na podlagi 27. člena in v povezavi z drugim odstavkom 34.člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popravek in 58/03 - ZZK1) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je župan Občine Šentjernej dne 02.08.2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša
lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Šentjernej
1.člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in
dopolnitev PUP
V ureditvenem območju naselja Šentjernej so merila in pogoji za
gradnje in druge ureditve določeni z odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto za naselje
Šentjernej (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91, Uradni list RS, št. 15/98 in
48/98 ter Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/03 in 2/04 - v nadaljnjem
besedilu: PUP).
Spremembe in dopolnitve odloka se bodo nanašale na določitev meril
in pogojev za gradnje na dveh morfoloških enotah, t.j. za gradnjo čistilne
naprave ter za gradnjo bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi.
Območje, namenjeno za čistilno napravo naselja Šentjernej, je v PUP
opredeljeno kot morfološka enota 284 IV/C2 čistilna naprava; zanjo je v
103. členu odloka določeno, da je do sprejetja lokacijskega načrta
dovoljena primarna raba prostora. S spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin planskih aktov občine (odlok objavljen v Uradnem
listu RS, št. 16/98, spremembe in dopolnitve v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej, št. 5/01, 10/02, 4/03, 1/04 in 5/04) je za naselje Šentjernej
predvidena čistilna naprava na zemljišču s parc. št. 1553 k.o. Gradišče (kar
se pokriva z zgoraj navedeno morfološko enoto). V sklopu urbanistične
zasnove naselja Šentjernej kot sestavnem delu prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine je v tč. 6.2.3.Lokacijski načrti določeno:
»Lokacijske načrte bomo izdelali za izgradnjo kanalizacijskega in
vodovodnega omrežja, eventualne druge infrastrukturne posege, čistilno
napravo in izgradnjo regionalne obvoznice.«, v sklopu srednjeročnega

družbenega plana pa v načinih urejanja prostora (v tekstualnem in
kartografskem delu) izdelava lokacijskega načrta za čistilno napravo ni bila
opredeljena. Predmetno zemljišče je že v lasti občine, kar pomeni, da so
lastniške razmere urejene in da zato izdelava lokacijskega načrta ni več
nujna. Javnost pa bo v enakem obsegu vključena v postopek, naj si gre za
pripravo in sprejem lokacijskega načrta ali pa določitev meril in pogojev za
predmetno gradnjo v sklopu sprememb in dopolnitev PUP.
V sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine, sprejete v letu 2002 (odlok objavljen v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej, št. 10/02) je bil usklajen tudi poseg na zemljišče parc.št. 2998/1,
2998/2 in 3000 k.o. Šentjernej (po novi izmeri sta to dela parc.št. 5131 in
5132 iste k.o.) in sicer za gradnjo bencinskega servisa s spremljajočimi
dejavnostmi. Z določitvijo meril in pogojev v okviru sprememb in
dopolnitev PUP bo dana tudi pravna podlaga za gradnjo bencinskega
servisa.
Lokaciji se nahajata izven območij naravnih vrednot in kulturne
dediščine ter izven varstvenih pasov vodnih virov. Obe lokaciji sta tudi
izven območja Nature 2000.
Na osnovi odločbe št. 354-09-249/2005, ki jo je izdalo Ministrstvo za
okolje in prostor z dne 11.7.2005, v postopku priprave sprememb in
dopolnitev PUP ni treba izvesti postopka celovite presoje njihovih vplivov
na okolje.
Ker se vsebina sprememb in dopolnitev PUP ne nanaša na tako
določitev meril in pogojev, ki bi zahtevala izvedbo presoje vplivov na
okolje, vplivala na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali
objektov, se spremembe in dopolnitve PUP vodi skladno s 34. členom
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ZUreP-1 po skrajšanem postopku.
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je:
· odlok o spremembah in dopolnitvah 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 (Uradni list RS, št. 16/98 ter
Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/01, 10/02, 4/03, 1/04 in 5/04),
· odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna
središča Občine Novo mesto za naselje Šentjernej (Skupščinski Dolenjski
list, št. 9/91, Uradni list RS, št. 15/98 in 48/98 ter Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 4/03 in 2/04),
· Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popravek
in 58/03 ZZK-1) v nadaljevanju ZUreP-1,
· Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04),
· Zakon o ohranjanju narave uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 96/04).
2.člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev
PUP
Predmet obravnave oz. programska izhodišča za pripravo sprememb in
dopolnitev PUP je vsebina, ki jo narekujejo razlogi za pripravo le-teh in so
navedeni v drugem odstavku 1. člena tega programa priprave.
3.člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev PUP
Območje naselja Šentjernej, opredeljeno v kartografskem delu sedaj
veljavnega odloka o PUP, se s predmetnimi spremembami in dopolnitvami
ne spreminja.
4.člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP morajo s svojimi smernicami
za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu dokumenta sodelovati
naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto,
2. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota
Novo mesto, Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje
vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska c. 47, 8000
Novo mesto,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja
spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto,
Skalickega 1, 8000 Novo mesto,
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
Skalickega 1, 8000 Novo mesto,
7. Istrabenz plini d.o.o., Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto,
8. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta
7, 8000 Novo mesto,
9. TELEKOM Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Nov
trg 7a, 8000 Novo mesto,
10. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
11. Občina Šentjernej.
V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi,
da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP morajo nosilci
urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati, v zvezi
s predvidenimi merili in pogoji, smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec
upošteva pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev PUP za javno
razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo na zahtevo
pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno
podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim
odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 15 dneh od
podane zahteve. V primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji
smernic se šteje, da nimajo smernic, v primeru molka pri izdaji mnenj se
šteje, da na predvidena merila in pogoje za gradnje in druge ureditve
nimajo pripomb.
5.člen
Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve PUP in način
pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati
veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane
strokovne podlage, ki so bile podlaga za pripravo in sprejem osnovnega
odloka o PUP. Dodatne strokovne podlage se pripravijo v obsegu in
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vsebini kot jih predpisuje Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in
o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Podlaga za izdelavo kartografskega dela k osnovnem odloku o PUP je
pregledni katastrski načrt v M 1 : 2880. Že izdelan kartografski del k
odloku o PUP se glede na obseg sprememb in dopolnitev PUP dopolni s
predmetno vsebino.
Za predmetne spremembe in dopolnitve PUP na osnovi odločbe
Ministrstva za okolje in prostor, št. 354-09-249/2005 z dne 11.7.2005 ni
potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje in s tem tudi ne
izdelati okoljskega poročila.
6.člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in
dopolnitev PUP
Gradivo za pridobitev smernic in izdelava dodatnih 15 delovnih dni po sprejetju in
strokovnih podlag
objavi programa priprave oz.
sklenitve pogodbe z izdelovalcem
15 dni
Pridobitev smernic za načrtovanje
Izdelava predloga sprememb in dopolnitev PUP za 10 delovnih dni po pridobitvi
smernic za načrtovanje
javno razgrnitev (JR)
Javna razgrnitev in javna obravnava predloga
15 dni
sprememb in dopolnitev PUP
5 delovnih dni po prejemu
Priprava stališča do pripomb iz JR
pripomb iz JR
15 dni po prejemu stališč do
Sprejetje stališč do pripomb
pripomb izdelovalca sprememb
in dopolnitev PUP
Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in
dopolnitev PUP
Izdaja mnenj nosilcev urejanja prostora

5 delovnih dni po sprejemu stališč
do pripomb
15 dni po prejemu vloge za izdajo
mnenj
5 delovnih dni po pridobitvi
Priprava usklajenega predloga sprememb in
mnenj k dopolnjenemu predlogu
dopolnitev PUP
Sprejetje sprememb in dopolnitev PUP z odlokom 15 dni po prejemu usklajenega
predloga
na OS
15 dni po sprejemu odloka na OS
Objava odloka v uradnem glasilu
5 delovnih dni po objavi odloka v
Kompletacija končnega
uradnem glasilu
dokumenta

Predlog sprememb in dopolnitev PUP za javno razgrnitev se izdela na
podlagi dodatnih strokovnih podlag ter smernic nosilcev urejanja prostora.
Predlog sprememb in dopolnitev PUP obravnava občinski svet in ga s
sklepom posreduje v 15 dnevno javno razgrnitev. Sklep se objavi v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine. V času javne razgrnitve
mora biti izvedena tudi javna obravnava.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti
lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga
sprememb in dopolnitev PUP.
Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in
predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo
dopolnjenega predloga dokumenta.
K dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev PUP pridobi
pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora o upoštevanju
predhodnih smernic.
Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog sprememb in
dopolnitev PUP za sprejem.
Župan posreduje predlog sprememb in dopolnitev PUP občinskemu
svetu, skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem letega z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb
in dopolnitev PUP
Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP je Občina Šentjernej.
Izdelovalec dokumenta se izbere na podlagi Zakona o javnih naročilih.
Naročnik dokumenta je Občina Šentjernej.
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP se zagotovijo v
proračunu Občine Šentjernej.
8. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in
začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

