Šentjernej, 1. april 2006

Številka 4/2006

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Šentjernej za leto 2005
Št. 032-352/2006-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 30. 03. 2006
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 62., 96., 97., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, ZJF) in 15. in 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 26. redni
seji, dne 29.3.2006, sprejel

ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine
Šentjernej za leto 2005.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine
Šentjernej po zaključnem računu za leto 2005 znašajo:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.061.852

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

11.687

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

11.687
2.233
9.454

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)

174

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

174
174

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

424.522
320.350
56.599
47.573

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

209.969
25.400
1.349
3.229
7.538
172.453

72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč

1.690
1.690

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

4.601
4.601

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

421.070
421.070

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

928.903

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve

318.616
47.785
7.692
260.514
2.625

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

297.454
27.433
207.606
23.258
39.157

4. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del odloka.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

306.133
306.133

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

6.700
6.700

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

132.949

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE

0

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

144.462

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

D. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA
LETA:
207.928.524,37

3. člen
Neporabljena sredstva zakonske proračunske rezerve v višini
16.159.950,52 SIT se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve za leto 2006.
Sredstva stanovanjskega sklada na dan 31.12. preteklega leta izkazujejo
vrednost v višini 4.200.000,00 SIT, sredstva dolgoročnih rezervacij pa
23.213.385,14 SIT.
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2005 je izkazan v višini
167.774.652,77 SIT.

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
URADNI VESTNIK
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Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 21/06-odločba US), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Ur. l. RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo), pisne izjave o odstopu svetnika Ognjeslava Praha, z dne 19.02.2006, ugotovi Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja v svetu Občine Šentjernej, z dne 19.02.2006 ter ugotovitve Občinske volilne komisije, z dne 10.03.2006, je Občinski svet Občine Šentjernej
na 26. redni seji, dne 29.03.2006

ugotovil
1. da je na podlagi odstopne izjave z dne 19.02.2006 prenehala funkcija člana Občinskega sveta Občine Šentjernej svetniku Ognjeslavu Prahu iz Malega Bana
30, 8310 Šentjernej z liste SD Občinskega odbora Občine Šentjernej,
2. da postane član Občinskega sveta Občine Šentjernej za preostanek mandatne dobe Matjaž Zagorc, rojen 23.12.1978, stanujoč Gorenje Vrhpolje 15, 8310
Šentjernej z liste SD Občinskega odbora Občine Šentjernej.
Kandidat je podal pisno izjavo, da sprejema mandat in bil dne, 29.03.2006 prisoten na seji Občinskega sveta Občine Šentjernej.
Številka: 032-353/2006-OS
Datum: 29.03.2006

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)
RAZGLAŠAM
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Št. 032-355/2006-OS
Šentjernej, 30. 03. 2006

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 100. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/2005 in 21/2006) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur.l. RS, št. 4/2001 in Uradni
vestnik Občine Šentjernej št. 2/2003) je občinski svet Občine Šentjernej na 26. redni seji dne 29.03.2006 sprejel

PRAVILNIK O DOPOLNITVI PRAVILNIKA O PLAČAH IN PLAČILIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN
NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH
ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV
1. člen
V Pravilniku o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/2003) se v 1.
odstavku 11. člena pred besedama »plače župana« doda beseda »mesečne«.

4. člen
Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.

2. člen
V 1. odstavku 16. člena se za besedo »podžupana« beseda »in« nadomesti z
vejico, za besedo »sveta« pa se doda besedilo »in člane nadzornega odbora«.
3. člen
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

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

Program priprave občinskega lokacijskega načrta za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 395111- Ceste oktobrskih žrtev v
Šentjerneju
Št. 032-356/2006-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 30. 03. 2006
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi določil 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popr. in 58/03 ZZK-1), na podlagi 15. in 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 26. redni seji,
dne 29.03.2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA REKONSTRUKCIJO LOKALNE
CESTE LC 395111- CESTE OKTOBRSKIH ŽRTEV V ŠENTJERNEJU
- Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
lokacijskega načrta
Osnovni cilj načrtovane ureditve je izboljšanje prometne varnosti v
osrednjem delu naselja Šentjernej skozi katerega poteka LC 395111,
Cesta oktobrskih žrtev in dograditev in zamenjava dotrajane
infrastrukture.
Obstoječa lokalna cesta LC 395111, Cesta oktobrskih žrtev v
Šentjerneju, se prične v semaforiziranem križišču z regionalno cesto
R2-419/1204 Novo mesto Šentjernej in poteka proti jugu med
obojestransko strnjeno pozidavo stanovanjskih hiš.
Del lokalne ceste LC 395111, v dolžini 100 m (do policijske
postaje), je bil v območju križišča obnovljen sočasno z rekonstrukcijo
regionalne ceste.
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Pobuda občine Šentjernej za občinski lokacijski načrt je utemeljena
v 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 - dopolnjen 1997 (Uradni list št.16/98),
- Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta
Predmet izdelave občinskega lokacijskega načrta za rekonstrukcijo
lokalne ceste LC 395111- Ceste oktobrskih žrtev v Šentjerneju so vse
prostorske ureditve, vezane na rekonstrukcijo lokalne ceste v dolžini ca
1000 m skupaj z ureditvijo komunalne, energetske in
telekomunikacijske infrastrukture.
Programska izhodišča se nanašajo na oblikovanje lokalne ceste z
dvema voznima pasovoma in hodnikom za pešce.

URADNI VESTNIK

Potrebno je zagotoviti čimbolj enoten prečni prerez vozišča v širini
5,50 m in hodnika za pešce v širini 1,20 m.
Potrebna bo rušitev oziroma prestavitev obstoječih ograj, manjših
podpornih zidov, škarp in ureditev priključkov obstoječih cest, poti in
dostopov do objektov.
Dne 15.03.2006 je Občina Šentjernej skladno z 28. členom Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popr. in
58/03 ZZK-1) sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se
pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi
gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede
priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Datum ter kraj in čas zbora konference je Občina Šentjernej objavila v
Dolenjskem listu dne 09.03.2006 ter Uradnem vestniku Občine
Šentjernej dne 07.03.2006.
Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora iz IV. točke tega
programa priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter
organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega
obveščanja.
Priporočila in usmeritve so na prostorski konferenci podali
predstavniki: Telekom Slovenije s pripombo, da bodo svoje pogoje
podali pri samih smernicah, Komunala Novo mesto s pripombo, da je
na omenjeni trasi potrebno v celoti zamenjati azbestni vodovod, Zavod
za varstvo kulturne dediščine, ki želi sodelovati pri pripravi idejnega
projekta ter PGD Šentjernej, ki so predlagali, da se pri rekonstrukciji pri
gasilskemu domu predvidi hidrantni nastavek ter da se upošteva
ustrezni dostop do gasilskega doma.
Zavod za varstvo narave, OE Novo mesto, so Občino Šentjernej z
dopisom št. 6-III-65/2-O-06/JB z dne 13.03.2006 obvestili, da glede na
to, da na obravnavanem območju nimajo naravo-varstvenih vsebin, v
postopku ne bodo sodelovali.
Občinski lokacijski načrt se pripravi v skladu z ZUreP-1 in
Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih
lokacijskih načrtov ter njihovih strokovnih podlag (Ur. list RS, št.
86/04) in obsega izdelavo:
- strokovnih podlag iz V. točk tega programa priprave
- občinskega lokacijskega načrta.
- Okvirno ureditveno območje
Okvirno ureditveno območje zajema zemljišča: Lokalna cesta LC
395111 od križišča z regionalno cesto R2-419, parc. št. 2894/2 ter
parcele ob navedeni parceli do konca naselja Šentjernej, vse k.o.
Šentjernej.
-Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi
udeleženci, ki sodelujejo pri izdelavi občinskega lokacijskega
načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave
občinskega lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k
dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta pa mnenje, so:
- Ministrstvo za zdravje, zdravstveni inšpektorat RS, območna enota
Novo mesto
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
- Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve direktorat za
obrambne zadeve,
- Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija RS za okolje, področje
varstva okolja,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna
pisarna Novo mesto, sektor za upravljanje z vodami,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine slovenije, območna enota
Novo mesto,
- Elektro Ljubljana, distribucijska enota Novo mesto,
- Telekom Slovenije,
- Eles, Elektro Slovenija,
- Geoplin, d.o.o. Ljubljana
- Dolenjski kabel d.o.o. Novo mesto,
- Komunala Novo mesto d.o.o.,
- Občina Šentjernej, Urad za komunalno infrastrukturo,
- drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave
lokacijskega načrta izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno
področje.

Pripravljavec občinskega lokacijskega načrta je Občina Šentjernej.
Postopek priprave dokumenta vodi oddelek za komunalno in cestno
infrastrukturo Občine Šentjernej.
Pobudnik oziroma investitor izdelave občinskega lokacijskega
načrta, ki financira izvedbo akta, je Občina Šentjernej.
Načrtovalca izbere naročnik v skladu z ZJN-1-UPB1, (Ur.l. RS. Št.
36/2004) in Pravilnikom za oddajo javnih naročil male vrednosti
(Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 6/04).
- Strokovne podlage in način pridobitve strokovnih podlag
Pri izdelavi strokovnih podlag in občinskega lokacijskega načrta je
treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa
druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega
razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
Izdelane strokovne podlag:
- LD primarne kanalizacije Šentjernej, ki jo je izdelal Topos d.o.o.
Dolenjske Toplice,
- PGD, PZI primarne kanalizacije šentjernej, ki jo je aprila 2002
izdelal VGI d.o.o. Ljubljana.
Pred izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta se izdelajo
naslednje strokovne podlage:
- povzetek in usmeritev planskih aktov občine Šentjernej,
- idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način,
ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne
rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
- idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe
(ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.),
- idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in
drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
- idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih
energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev,
- idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami
- prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov
načrtovanih objektov na okolico.
Podlaga za izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta je
geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu
(Uradni list RS, št. 40/04). Predlog občinskega lokacijskega načrta
mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih
pravic na zemljiščih in nepremičninah. V postopku priprave
občinskega lokacijskega načrta Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne
dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine in jih
posreduje Občini Šentjernej.
Strokovne podlage pridobi naročnik v skladu z zakonom.
V kolikor se tekom postopka priprave občinskega lokacijskega
načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne
podlage, se te pripravijo med postopkom in jih pridobi naročnik.
Na podlagi 40. do 49. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
41/04) mora Občina Šentjernej z obvestilom o nameri izdelave
občinskega lokacijskega načrta zaprositi Ministrstvo za okolje in
prostor za izdajo odločbe. V kolikor bo v odločbi navedeno, da je za
nameravane prostorske ureditve potrebno izvesti celovito presojo na
okolje, se ta program priprave ustrezno dopolni.
- Roki za pripravo lokacijskega načrta

Pridobitev smernic za načrtovanje
- načrtovalec zagotovi gradivo za pridobitev smernic (situativni
prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom);
- pripravljavec pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev
urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, ki dajejo
smernice in mnenja;
- nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu
poziva;
- nosilci urejanja prostora v tem roku posredujejo tudi strokovne
podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območju urejanja
oziroma so predmet načrtovanja;
- načrtovalec pregleda smernice in jih analizira. Ob upoštevanju te
URADNI VESTNIK
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analize, analize stanja in teženj v prostoru, analize razvojnih možnosti v
prostoru izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve;
- pripravljavec in naročnik potrdita usmeritve za načrtovanje
prostorske ureditve.
Izdelava strokovnih podlag
- naročnik na podlagi usmeritev ter v skladu s priporočili prostorske
konference zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz V. točke tega
programa priprave.
- pripravljavec organizira prostorsko konferenco z namenom, da se
na predlagano rešitev, izdelano na podlagi strokovnih podlag, pridobijo
in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja)
lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane
javnosti.
Izdelava predloga občinskega lokacijskega načrta
- načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter v skladu z
usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela predlog
občinskega lokacijskega načrta;
- pripravljavec organizira drugo prostorsko konferenco z namenom,
da se na predvidene rešitve v predlogu občinskega lokacijskega načrta
pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi
(mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj in
organizirane javnosti;
- načrtovalec v skladu s priporočili druge prostorske konference
zaključi predlog občinskega lokacijskega načrta;

Sprejem občinskega lokacijskega načrta
- pripravljavec pripravi gradivo za sprejem občinskega lokacijskega
načrta, katerega sestavni del so priporočila obeh prostorskih konferenc
ter stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča do
pripomb in predlogov lastnikov nepremičnin na območju občinskega
lokacijskega načrta morajo biti Občinskemu svetu Občine Šentjernej
posebej utemeljena in obrazložena;
- Občinski svet Občine Šentjernej sprejme občinski lokacijski načrt z
odlokom;
- odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
- Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave lokacijskega načrta
Finančna sredstva za izdelavo občinskega lokacijskega načrta
zagotovi Občina Šentjernej.
- Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej in začne veljati naslednji dan po objavi.

Javna razgrnitev in javna obravnava
- Občinski svet Občine Šentjernej s sklepom odredi javno razgrnitev
predloga občinskega lokacijskega načrta na Občini Šentjernej;
- javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
- pripravljavec obvesti lastnike nepremičnin na območju občinskega
lokacijskega načrta o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave
pisno ali pa z javnim naznanilom;
- pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in
javne obravnave z objavo sklepa v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej in Dolenjskem listu ter na krajevno običajen način najmanj
en teden pred začetkom javne razgrnitve;
- pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo;
- pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne
pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov;
- pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem in naročnikom prouči
pripombe in predloge;
- pripravljavec in načrtovalec pripravita predlog stališč
do pripomb glede njihovega upoštevanja;
- pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč
seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje
bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo
predhodno mnenje;
- pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju
občinskega lokacijskega načrta s stališči do njihovih pripomb in
predlogov;
- Pripravljavec odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga občinskega lokacijskega načrta
- naročnik zagotovi izdelavo potrebnih dopolnjenih strokovnih
podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;
- načrtovalec izdela dopolnjen predlog občinskega lokacijskega
načrta po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag in
ga posreduje pripravljavcu za pridobitev mnenj;
- načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo smernic, ter jo
priloži k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta in h
gradivu za pridobitev mnenj;
- naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
- pripravljavec pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora iz V. točke
tega programa priprave k dopolnjenemu predlogu občinskega
lokacijskega načrta;
- nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu
poziva;
- pripravljavec v času pridobivanja mnenj po potrebi zagotovi
recenzijo dopolnjenega predloga občinskega lokacijskega načrta;
- pripravljavec posreduje naročniku mnenja nosilcev urejanja
prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec izdela usklajen
dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta.
4

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.

URADNI VESTNIK

