Šentjernej, 2. december 2005

Številka 7/2005

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
Sklep

Župan Občine Šentjernej
Št. 032-313/2005-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 27. 10. 2005
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. l. RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/2003), je Občinski svet Občine
Šentjernej v zvezi z vlogo Borisa Kovačič, Gor. Vrhpolje 13, Šentjernej, z dne 09.08.2005, na svoji 23. redni seji, dne 26.10.2005, sprejel

SKLEP
I.
Ukine se status javnega dobra za parc. št. 3514/2 - pot v izmeri 226 m2,
ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novem mestu vpisana pri vl. št.
2170 k.o. Gor. Orehovica.
Navedena nepremičnina preneha imeti značaj javnega dobra in se
vpiše iz vl. št. 2170 k.o. Gor. Orehovičc in se zanjo odpre nov vložek, nato
pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica za Občino Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, Šentjernej, do celote (do 1/1).
II.
Nepremičnina, navedena v I. točki tega sklepa, se proda Borisu
Kovačiču, Gor. Vrhpolje 13, Šentjernej.
Občinska uprava Šentjernej mora pripraviti vse potrebno v zvezi s

prodajo zemljišča iz I. točke tega sklepa, vključno s kupoprodajno
pogodbo, katera bo podlaga za vpis v zemljiško knjigo.
Vsi stroški postopka prodaje nepremičnine v celoti bremenijo kupca.
III.
S sprejetjem tega sklepa se v celoti razveljavi sklep Občinskega sveta
Občine Šentjernej št. 032-307/2005-OS z dne 20.08.2005.
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 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šentjernej
Št. 032-314/2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 27. 10. 2005
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 Odl. US, 41/99, 36/00-ZPDZC, 54/00-ZUOPP, 26/01, 6/02,
110/02-ZIRD, 2/04,3/04, 7/04, 6/05, 69/05-Od.l. US), Nacionalnega programa socialnega varstva (Uradni list RS, št. 31/00) in 15. ter 22. člena Statuta
Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) je Občinski svet občine Šentjernej na 23. redni seji, dne
26.10.2005, sprejel

PRAVILNIK O ENKRATNI DENARNI POMOČI ZA
NOVOROJENCE V OBČINI ŠENTJERNEJ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za
novorojence družinam oziroma roditeljem (v nadaljevanju: denarna
pomoč) z območja Občine Šentjernej, določa upravičence, višino, pogoje
in postopek za uveljavitev enkratne dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen
Z denarno pomočjo, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna,
se staršem novorojenega otroka namenijo dodatna sredstva za pokrivanje
stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVITEV
ENKRATNE DENARNE POMOČI
3.člen
Pravico do denarne pomoči ima novorojenec pod pogojem:
· Da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v
Občini Šentjernej
· V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne
pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima stalno
prebivališče v Občini Šentjernej
· Da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan Republike Slovenije
in ima stalno prebivališče v Občini Šentjernej najmanj že eno leto pred
rojstvom novorojenca.
III. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE
POMOČI
4. člen
Pravica do denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja na podlagi
pisne vloge na predpisanem obrazcu (priloga 1) pri pristojnem občinskem
organu občinske uprave in sicer najkasneje v roku šestih mesecev po
otrokovem rojstvu. Po poteku tega roka se vloga zavrne kot prepozna.

Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži eden od staršev, na
podlagi njunega medsebojnega dogovora: mati novorojenca ali pa oče
novorojenca, če je to razvidno iz izpisa iz rojstne matične knjige, oziroma
tistih od staršev pri katerem ima otrok stalno prebivališče in izpolnjuje
pogoje iz 3. člena tega pravilnika.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti naslednja dokazila:
· izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
· potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in starša novorojenca, ki
uveljavlja pravico do prispevka,
· potrdilo o državljanstvu oziroma fotokopijo osebne izkaznice ali
potnega lista tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka,
· številko vlagateljevega osebnega računa.
IV. VIŠINA IN IZPLAČILO ENKRATNE DENARNE
POMOČI
6. člen
Višina denarnega prispevka za vsakega novorojenega otroka znaša
40.000,00 SIT neto in se izplača v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
O spremembi višine denarnega prispevka odloča Občinski svet s sklepom.
7. člen
O delitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu občine, ki
mora biti vložena v pisni obliki.
8. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali
centra za socialno delo določi, da se namesto denarne pomoči dodeli
pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
9. člen
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali
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fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne namene.
10. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi v primeru
posvojitve otroka.
V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej in se začne uporabljati s 1. januarjem 2006.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
OBČINA ŠENTJERNEJ, Trubarjeva c. 5, 8310 Šentjernej
VLOGA ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA
NOVOROJENCA
Spodaj podpisan-a ____________________________________,
(ime in priimek matere ali očeta)
rojen-a _________________________________________,
(datum in kraj rojstva matere ali očeta)
s stalnim prebivališčem _____________________________________,
(točen poštni naslov)
državljan-ka Republike Slovenije, mati novorojenca-ke
____________________________________________________
(ime in priimek novorojenca/novorojenke, datum in kraj rojstva)
uveljavljam pravico do enkratne denarne pomoči za novorojenca po pravilniku
o denarni pomoči za novorojence v Občini Šentjernej.
Denarno pomoč nakažite na osebni račun, odprt pri
__________________________________________,
(naziv in naslov banke oziroma hranilnice), številka __________________.
K vlogi prilagam (obkrožite št. pred listino, ki jo prilagate):
1. potrdilo o državljanstvu,
2. potrdilo o stalnem prebivališču,
3. rojstni list za otroka (oziroma izpisek iz rojstne matične knjige za
novorojence, ali odločba o priznavanju očetovstva),
4. potrdilo o stalnem prebivališču za novorojenca,
5. obojestransko kopijo bančne kartice.
Izjava: Za potrebe uveljavitve denarne pomoči za novorojence soglašam, da
potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču, ki sta v postopku
potrebna, pridobi upravni organ sam.
(podpis vlagatelja-ice) __________________
DOGOVOR MED STARŠEMA
Spodaj podpisan-a ________________________________,
(ime in priimek drugega starša)
rojen-a _________________,
(datum rojstva)
naslov stalnega prebivališča ___________________________________,
(točen poštni naslov)
soglašam, da uveljavlja enkratno denarno pomoč za novorojenca
_________________________________________________
(ime in priimek otroka)
mož/žena/partner ______________________________________.
(ustrezno obkroži)
(ime in priimek vlagatelja-ice)
Podpis drugega starša:
V _______________, dne
Podpis vlagatelja-ice:

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Šentjernej za leto 2005
Št. 032-316/2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 27. 10. 2005
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 29. in 57. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/93, 6/94-Odl. US, 45/94Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-Odločba US, 63/95, 73/95-Odl. US, 9/96-Odl.
US, 39/96-Odl. US, 44/96-Odl. US, 26/97, 70/97,10/98, 68/98- Odl. US in
74/98, 12/99-Sklep US, 36/99-Odl. US 59/99-Odl. US, 70/00, 94/00-Sklep
US, 100/00-sklep US, 28/01-Odl. US, 87/01, 16/02- Sklep US, 51/02,
108/03-Odl. US 77/04-Odl. US, 72/05), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03 in
61/05) ter 15. in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. list RS, št. 4/01 in
Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 3/02), je Občinski svet Občine
Šentjernej na svoji 23. redni seji, dne 26.10.2005, sprejel

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE
ŠENTJERNEJ ZA LETO 2005
1. člen
Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2005 (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 5/2003, v nadaljevanju odlok) se spremeni tako, da
se glasi:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- SKUPAJ PRIHODKI
- SKUPAJ ODHODKI
- PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
- ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNU
- ZADOLŽEVANJE

v 000 SIT
1.050.000,00 SIT
1.398.624,00 SIT
-348.624,00 SIT
38.624,00 SIT
310.000,00 SIT

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej in velja za proračunsko leto 2005.

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)
razglašam
O d l o k o urejanju javnih površin, zelenic in parkov v občini Šentjernej
Št. 032-317/2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 27. 10. 2005
Franc HUDOKLIN, l. r.
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), in 15., 76. in 78. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni
vestnik občine Šentjernej, št. 2/03 ) je Občinski svet občine Šentjernej na 23. redni seji dne 26.10.2005 sprejel

O D L O K O UREJANJU JAVNIH POVRŠIN, ZELENIC IN PARKOV
V OBČINI ŠENTJERNEJ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Določila tega odloka veljajo za celotno območje občine Šentjernej.
2. člen
Ta odlok ureja:
- urejenost naselij,
- skrb za živali v naseljih,
- urejanje, vzdrževanje in varovanje zelenih površin,
- čiščenje javnih površin ter urejanje javnih poti in zelenih površin.
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3. člen
Površine in objekti po tem odloku so:
- javne poti, ulice, trgi in pločniki,
- javni parki, zelenice, zelenice ob javnih poteh, zelenice ob
spomenikih,
- športna in otroška igrišča,
- avtobusna postajališča, parkirni prostori in sejemski prostor.
4. člen
S tem odlokom se poleg površin iz 3. člena urejajo tudi naslednje
1
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površine:
- površine ob stanovanjskih in poslovnih objektih,
- parkirni prostori in funkcionalne površine ob javnih objektih in
lokalih,
- površine in objekti, ki so namenjeni za prireditve na prostem,
- površine in objekti za plakatiranje,
- stanovanjski objekti, gospodarski in pomožni objekti,
- nezazidana stavbna zemljišča,
- kmetijska zemljišča in
- površine ob pokopališčih.
S tem odlokom se urejajo tudi določeni posegi na zasebnih zemljiščih,
ki zadevajo skupne interese vseh občanov in vplivajo na širšo okolico.
II. UREJENOST NASELIJ
5. člen
Lastniki, uporabniki in upravljavci površin in objektov iz 3. in 4. člena
so dolžni:
· urejati in redno vzdrževati dvorišča, vrtove, žive meje, ograje, drevje,
zelenice, okrasne nasade in dovozne poti,
· odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšuje
preglednost,
· odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu in kvarijo videz
kraja,
· na vseh objektih s strehami v naklonu, ki segajo na cesto, javno pot,
ulico, trg, pločnik, pešpot in parkirišče je potrebno namestiti
snegobrane, če sneg iz strehe ogroža življenje, zdravje in premoženje
ljudi,
· v zimskem času odstranjevati sneg s pločnikov in dovoznih poti ter
površin, ki služijo rabi objektov oziroma posipati pločnike ter
odstranjevati ledene sveče,
· dan pred državnim in občinskim praznikom ter dnevi prireditev
občinskega pomena v strnjenih naseljih izobesiti državne zastave, lete pa po končanem prazniku ali prireditvi odstraniti,
· urejati in vzdrževati izložbe lokalov, ki morajo biti v nočnem času
primerno osvetljene,
· urejati in vzdrževati znake in napise gospodarskih subjektov, ki
morajo biti estetsko oblikovani in nemoteči za zunanji izgled,
· plinske cisterne postavljati tako, da čim manj kazijo zunanji izgled.
6. člen
Prepovedano je:
I.
- metati in odlagati: odpadke, gradbeni material, kosovne odpadke in
podobno na javne površine in druge površine v lasti občanov,
- postavljati šotore in avtomobilske prikolice za bivanje ali kako
drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena,
- trgati cvetje, hoditi po zelenicah, parkih, poškodovati, uničevati ali
odstranjevati posode za odpadke in klopi, nameščene ob javnih površinah,
- pisati po zidovih in lepiti lepake po hišah, ograjah in drugih objektih,
ki niso posebej namenjeni za plakatiranje,
II.
- vlačiti po javni poti hlode in drugo, kar bi poškodovalo javno pot,
- poškodovati avtobusna postajališča, oglasne table in druge javne
objekte,
- izpuščati odpadne vode iz površin in objektov iz 3. in 4. člena tega
odloka na ceste, ulice, trge, pločnike, javne poti, zelenice, parke, parkirišča
ter zemljišča
- uničevati javno razsvetljavo in prometne znake.
7. člen
Občina in predstavniki turističnega društva določijo v naseljih Občine
Šentjernej površine, ki so namenjene za prireditve na prostem skupaj z
ustreznimi parkirnimi mesti. Lokacija mest za prireditve na prostem mora
biti opremljena z možnostjo uporabe pitne vode in sanitarij oziroma se
nahajati v neposredni bližini objektov, kjer so možnosti uporabe pitne
vode in sanitarij.
Občina Šentjernej določi površine in objekte, ki so namenjeni za
sejemsko dejavnost. Lokacija za sejemsko dejavnost mora biti opremljena
z možnostjo uporabe pitne vode in sanitarij. Vse ostale pristojnosti
povezane s sejemsko dejavnostjo so urejene v Odloku o sejemski
dejavnosti v občini Šentjernej.
Plakatiranje je dovoljeno na mestih, ki so za to namenjena. Vse
pristojnosti povezane s plakatiranjem so urejene v Odloku o plakatiranju v
občini Šentjernej.

8. člen
Vsako gradbišče v območju naselij mora biti urejeno v skladu z
zahtevami zakona o graditvi objektov in predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi. V primeru, da je objekt dalj časa nedograjen oziroma
nedokončan, mora investitor gradnje urediti okolico objekta tako, da ne
kazi podobe naselja in ne moti okolice objekta.
Nedograjen in nenaseljen objekt v naselju mora imeti:
1. zavarovanje meje objekta in površine za njegovo normalno rabo pri
gradnji proti okolici,
2. urejene in vzdrževane dostope in dovoze,
3. zaznamovana in zavarovana nevarna mesta na objektu in površinah
za njegovo normalno rabo pri gradnji,
4. ustrezno razsvetljavo v nočnem času.
9. člen
Kdor povzroči poškodbo ali onesnaženje javne površine, mora
vzpostaviti prvotno stanje. V primeru, da tega kljub opozorilu
komunalnega redarja ne stori, lahko komunalni redar naloži
pooblaščenemu izvajalcu, da to stori na stroške povzročitelja škode
oziroma onesnaževanja.
III. SKRB ZA ŽIVALI
10. člen
Reja živali po tem odloku obsega rejo konj, govedi, prašičev, kuncev,
perutnine ter drugih klavnih ali delovnih živali. V območju strjenega
naselja, je dovoljena reja živali lastnikom in uporabnikom objektov, ki se
štejejo za kmete, in tudi tistim, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi
urejene prostore za rejo živali.
11. člen
Na javnih površinah je prepovedano voditi pse brez vrvice in jih puščati
brez ustreznega nadzora. Lastniki živali so dolžni takoj odstraniti iztrebke
iz javnih površin. Prepovedano je voditi pse, mačke in druge živali na
otroška in športna igrišča.
IV. UREJANJE, VZDRŽEVANJE IN VAROVANJE
ZELENIH POVRŠIN IN JAVNIH POTI
12. člen
Vsi občani so dolžni varovati zelenje na javnih in zasebnih površinah.
13. člen
Na javnih zelenih površinah v naseljih se morajo redno in v skladu z
namenom in zahtevnostjo teh površin opravljati vsa potrebna vzdrževalna
dela, zlasti pa:
· spomladansko in jesensko čiščenje površin,
· vzdrževalna dela na tratah,
· gnojenje trat in rastlin,
· obrezovanje grmovnic in drevja ter živih mej (grmovnice, drevje, živa
meja in druge kulture ob cesti ne smejo ovirati promet vozil in pešcev
na javnih površinah),
· košnja trave,
· vzdrževanje javnih poti in drugih utrjenih površin,
· sajenje in obnavljanje enoletnih nasadov in gredic,
· redno pobiranje smeti in čiščenje košev za smeti.
14. člen
Na javnih zelenih površinah je prepovedano:
· voziti in parkirati izven za to določenih površin,
· parkirati oziroma pustiti motorno vozilo, s katerega so odstranjene
registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali poškodovano
zapuščeno vozilo,
· lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, okrasno grmičevje ali
druge nasade,
· odlagati na zelenih površinah razni material in odpadke
· odstraniti ali poškodovati reklamne panoje in table z napisi.
15. člen
Kdor iz malomarnosti ali namerno poškoduje na javnih površinah
drevje, grmičevje, klopi, ograje ali druge naprave ali površine onesnaži
mora popraviti škodo oziroma počistiti površino na svoje stroške. Če
motornega vozila iz prejšnjega člena lastnik na poziv pristojnega organa ne
odstrani, pristojni inšpekcijski organ ali komunalni redar odredi, da se
vozilo odstrani na stroške lastnika. Če lastnike ni mogoče ugotoviti,
pristojni upravni organ odredi, da se motorno vozilo odstrani na stroške
Občine Šentjernej.
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16. člen
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z obdelavo kmetijskih in drugih
površin so dolžni:
- varovati poljske in druge javne poti, obcestne jarke ter pripadajoči
svet tako, da ostanejo nepoškodovani,
- očistiti vozila in kmetijsko mehanizacijo pred odhodom na asfaltne
površine,
- očistiti asfaltne površine ter poljske in druge poti ob priliki
onesnaževanja.

- omogočiti nemoteno izvrševanje nadzora,
- omogočiti dostop do objektov in na površine iz 3. in 4. člena tega
odloka ter dostop do naprav, ki jih nadzorujejo,
- dati vsa potrebna pojasnila, ki so potrebna v zvezi z opravljanjem
nadzora,
- pravica in dolžnost vseh občanov je, da sodelujejo s pristojnimi organi
in jim pomagajo pri delu za čimbolj urejeno, naravno in zdravo okolje.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
22.člen
Z denarno globo do 50.000,00 SIT se kaznuje za prekršek posameznik,

V. ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN TER UREJANJE
JAVNIH POTI IN ZELENIH POVRŠIN

ko:

17. člen
Za urejanje in vzdrževanje javnih in zelenih površin v občini Šentjernej
se določi upravljavca JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej, Trg Gorjanskega
bataljona 2, Šentjernej. Urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin se v
celoti financira iz občinskega proračuna.
Za onesnaževanje okolja lokalnega pomena Občina Šentjernej lahko
predpiše okoljsko takso, ki so jo dolžni plačevati povzročitelji
onesnaževanja okolja iz 112. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1).
Okoljska taksa se lahko nameni za izvajanje dejavnosti iz 2. in 3. člena tega
odloka na območju občine Šentjernej. Za pobiranje okoljske takse se
pooblasti upravljavca javnih površin JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.
18. člen
Izvajalec upravljavec javnih površin sprejme pravilnik, s katerim določi
pogostnost in prioritete čiščenja javnih površin ter pogostnost in obseg
ostalih del pri vzdrževanju javnih površin. Pravilnik potrdi občinski svet, ki
pri potrjevanju posebej pazi na usklajenost glede pogostnosti čiš
čenja.
19. člen
Izvajalec upravljavec javnih površin mora voditi kataster javnih
površin. Kataster mora vsebovati podatke o vrsti javne površine, o njeni
velikosti ter o pogostnosti čiščenja v skladu s pravilnikom iz 18. člena tega
odloka.
VI. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske
službe občine.

- ravna v nasprotju z določili 5. člena tega odloka,
- krši določila 6. člena - I. alineja,
- krši določila 8. člena odloka,
- krši določila 14. in 15. člena tega odloka,
- krši določila 16. člena odloka.
Z denarno globo do 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, ko:
- krši določila 6. člena - II. alineja,
- krši določila 9. člena odloka,
23.člen
Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek iz 22. člena tega odloka v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti se kaznuje z denarno kaznijo od
50.000,00 SIT do 350.000,00 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z
globo do 100.000,00 SIT.
24. člen
Z denarno globo 10.000,00 SIT se kaznuje za prekršek takoj na mestu:
1. kdor ravna v nasprotju z določilom 11. člena tega odloka.
Denarno globo za prekršek po tem členu izreče in izterja od
povzročitelja prekrška takoj na mestu pooblaščena oseba - pristojni
inšpekcijski organ občine.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občine
Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

21.člen
Pravne in fizične osebe so dolžne pooblaščenim osebam nadzora:

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
Odlok
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej
Št. 032-323/2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 27. 10. 2005
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03-popr., 58/03-ZZK-1) ter 15. in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. l. RS
št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03), je občinski svet Občine Šentjernej na svoji 23. redni seji, dne 26.10.2005 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH
ZA OBMOČJE OBČINE ŠENTJERNEJ
1. člen
V Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine
Šentjernej (Ur. l. RS št. 15/98, 18/98-popr. in Uradni vestnik Občine
Šentjernej št. 10/02, 2/04, 3/04 in 5/04) se v 1. odstavku 6. člena za prvo
alineo doda nova druga alinea, ki glasi:
»- gradnja zidanic in gospodarskih objektov za spravilo sadja je mogoča
tudi ob pogoju, da je investitor lastnik najmanj 15 a in hkrati najemnik
najmanj 5 a vinograda oziroma sadovnjaka v 1. območju vinogradniških
površin ter lastnik najmanj 7,5 a in hkrati najemnik najmanj 2,5 a v 2.
območju vinogradniških površin. Investitor najemno razmerje izkaže z
notarsko overjeno najemno pogodbo, katere trajanje je dogovorjeno na
najmanj 30 let,»
Dosedanja druga, tretja in četrta alinea postanejo tretja, četrta in peta
alinea.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Občinska uprava Občine Šentjernej
Odgovorna urednica: Andreja Topolovšek, pomočnica odgovorne
urednice: Silvija Goršin, člani uredniškega odbora: Slavko Franko,
Nataša Novak in Katarina Lenčič. Računalniški prelom: Omega, Andreja
Milavec s.p.; tisk: Grafika Bucik d.o.o.
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