Šentjernej, 6. oktober 2006

Številka 9/2006

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
S K L E P o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Občine Šentjernej
Št. 350-02-279/2006
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 28. 09. 2006
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 31. in 34. člena ter v povezavi s 77. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1) in na
podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je župan Občine Šentjernej dne 27.09.2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Občine Šentjernej
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Šentjernej, ki jih je izdelal TOPOS d.o.o.,
Dol. Toplice, v septembru 2006.
2. člen
Spremembe in dopolnitve izvedbenega prostorskega akta iz prvega člena
tega sklepa se nanašajo na:
(a) določitev meril in pogojev za:
- dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna
dela, spremembo vrste rabe ali namembnosti objektov, ki so bili zgrajeni
pred letom 1967 oz. po tem letu na podlagi pravnomočnega gradbenega
dovoljenja, pa v prostorskih sestavinah planskih aktov občine zanje niso
opredeljena stavbna zemljišča ter
- gradnjo enostavnih objektov na gradbenih parcelah objektov iz prejšnje
alineje;
(b) določitev dodatnih meril in pogojev za:
- dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ali nadomestne gradnje obstoječih
objektov v sklopu osamelih domačij (v okviru prostorskih sestavin
planskih aktov opredeljenih stavbnih zemljišč) v primerih, ko ta z
osnovnim odlokom (v kartografskem delu) niso določena,
- gradnjo stanovanjskih objektov ter
- gradnjo zidanic;
(c) upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora, podanih v
postopku priprave predmetnih sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Občina Šentjernej
Trubarjeva cesta 5
8310 Šentjernej
Na podlagi 31. in 34. člena ter v povezavi s 77. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in
58/03 - ZZK-1), Občina Šentjernej z
JAVNIM NAZNANILOM
obvešča občane, zainteresirano javnost in lastnike nepremičnin na
območju prostorskega akta, da bo

JAVNA RAZGRNITEV
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev
za območje Občine Šentjernej

3. člen
Predlog sprememb in dopolnitev prostorskega akta bo javno razgrnjen v
času od 16. oktobra do 2. novembra 2006, v prostorih Občine Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, Šentjernej. Ogled je v tem času možen vsak delovni
dan od 7.30 do 15.00 ure, ob sredah od 7.30 do 16.30 ure, ob četrtkih in
petkih pa od 7.30 do 14.00 ure.
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava predloga
prostorskega akta, ki bo v ponedeljek, 23. oktobra 2006, ob 19.00 uri, v
sejni sobi Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5.
4. člen
Pripombe k predlogu lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki
nepremičnin na območju prostorskega akta vpišejo v knjigo pripomb na
kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej oziroma jih podajo ustno na zapisnik
na javni obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče
zadnji dan razgrnitve.

v času od 16. oktobra do 02. novembra 2006,
v prostorih Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej.
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana
javna obravnava predloga prostorskega akta, ki bo
v ponedeljek, 23. oktobra 2006, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5.
Na javni obravnavi bodo prisotnim podane podrobnejše obrazložitve
in dodatna pojasnila predloga prostorskega akta.
Pripombe k predlogu lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki
nepremičnin na območju prostorskega akta vpišejo v knjigo pripomb
na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej oziroma jih podajo
ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za pripombe k
razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati
z dnem objave.
URADNI VESTNIK
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Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
S K L E P o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej
Št. 350-02-280/2006
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 28. 09. 2006
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 31. in 34. člena ter v povezavi s 77. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1) in na
podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je župan Občine Šentjernej dne 27.09.2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej
1. člen
sobi Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za
območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej, ki ga je izdelal
4. člen
TOPOS d.o.o., Dol. Toplice, pod št. 06/06-ZN, v septembru 2006.
2. člen
Pripombe k predlogu lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki
nepremičnin na območju zazidalnega načrta vpišejo v knjigo pripomb na
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz prvega člena tega odloka
kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Šentjernej,
se nanašajo na:
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej oziroma jih podajo ustno na zapisnik
na javni obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče
3 izgradnjo gospodarskega objekta (z možnostjo občasne gostinske
zadnji dan razgrnitve.
ponudbe) v južnem delu območja zazidalnega načrta na površini,
predvideni za parkirišča,
5. člen
3 spremembo ureditve območja ob JZ meji zazidalnega načrta, ki
upošteva rešitve iz projekta rekonstrukcije lokalne ceste Turopolje (PGD
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati
PZI 32/03, Topos d.o.o.),
z dnem objave.
3 prilagoditve zunanjih ureditev in poteka predvidene komunalne in
energetske infrastrukture zaradi novih rešitev ter že izvedenega stanja,
3 dopolnitve posameznih predpisov, ki jih mora izpolnjevati sejem za
živali.
3. člen
Predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v
času od 16. oktobra do 02. novembra 2006, v prostorih Občine Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, Šentjernej. Ogled je v tem času možen vsak delovni
dan od 7.30 do 15.00 ure, ob sredah od 7.30 do 16.30 ure, ob četrtkih in
petkih pa od 7.30 do 14.00 ure.
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava predloga
dokumenta, ki bo v ponedeljek, 23. oktobra 2006, ob 19.00 uri, v sejni

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

Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej
Na podlagi 31. in 34. člena ter v povezavi s 77. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK1), Občina Šentjernej z
JAVNIM NAZNANILOM
obvešča občane, zainteresirano javnost in lastnike nepremičnin na območju prostorskega akta, da bo

JAVNA RAZGRNITEV
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej
v času od 16. oktobra do 02. novembra 2006, v prostorih Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej.
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava predloga prostorskega akta, ki bo
v ponedeljek, 23. oktobra 2006, ob 19.00 uri, v sejni sobi Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5.
Na javni obravnavi bodo prisotnim podane podrobnejše obrazložitve in dodatna pojasnila predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Pripombe k predlogu lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju zazidalnega načrta vpišejo v knjigo pripomb na kraju
javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni
obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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URADNI VESTNIK

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
SKLEP o javni razgrnitvi predloga sprememb odloka zazidalnega načrta
za stanovanjsko cono Sejmišče III v Šentjerneju
Št. 350-02-285/2006
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 28. 09. 2006
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 31. in 34. člena ter v povezavi s 77. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popravek in 58/03 ZZK-1) in na
podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je župan Občine Šentjernej dne 27.09.2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb odloka zazidalnega načrta
za stanovanjsko cono Sejmišče III v Šentjerneju
I.
Javno se razgrne predlog sprememb odloka zazidalnega načrta za
stanovanjsko cono Sejmišče III v Šentjerneju, ki ga je izdelalo podjetje
Elite d.o.o. Krško, pod številko projekta U-01/06.
II.
Predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v
času od 16. oktobra do 02. novembra 2006, v prostorih Občine Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, Šentjernej. Ogled je v tem času možen vsak delovni
dan od 7.30 do 15.00 ure, ob sredah od 7.30 do 16.30 ure, ob četrtkih in
petkih pa od 7.30 do 14.00 ure.
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava predloga
dokumenta, ki bo v ponedeljek, 23. oktobra 2006, ob 19.00 uri, v sejni
sobi Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5.
III.

V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe
in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, kot
zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali
posreduje v pisni obliki na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji
dan razgrnitve.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati z
dnem objave.

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

Občina Šentjernej
Trubarjeva cesta 5
8310 Šentjernej
Na podlagi 31. in 34. člena ter v povezavi s 77. členom Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 - ZZK-1), Občina Šentjernej z
JAVNIM NAZNANILOM
obvešča občane, zainteresirano javnost in lastnike nepremičnin na območju
prostorskega akta, da bo

JAVNA RAZGRNITEV
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za
stanovanjsko cono
Sejmišče III v Šentjerneju

SEZNAM POTRJENIH
KANDIDATUR
za volitve člana Občinskega
sveta Občine Šentjernej,
predstavnika romske skupnosti
na volitvah, dne 22.10.2006
Volilna enota:
Občina Šentjernej
Kandidat:

v času od 16. oktobra do 02. novembra 2006,
v prostorih Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej.
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana
javna obravnava predloga prostorskega akta, ki bo
v ponedeljek, 23. oktobra 2006, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5.
Na javni obravnavi bodo prisotnim podane podrobnejše obrazložitve in dodatna
pojasnila predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Pripombe k predlogu lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na
območju zazidalnega načrta vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa
jih pošljejo na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej oziroma
jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu
gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

URADNI VESTNIK

Ime in priimek: Silvester Jurkovič
Naslov stalnega prebivališča: Šentjernej,
Trdinova 19, 8310 Šentjernej
Poklic: delavec
Predlagatelj: Sašo Brajdič, Šentjernej, Trdinova
cesta 21 in skupina volivcev.
Šentjernej, 2. oktobra 2006
Predsednica
Posebne volilne komisije za volitve
člana Občinskega sveta Občine Šentjernej,
predstavnika romske skupnosti
Ana BRSAN, l. r
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Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
PROGRAM PRIPRAVE za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo
mesto - za naselje Šentjernej
Št. 031-01-290/2006
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 28. 09. 2006
Franc HUDOKLIN, l. r.
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 04.09.2006 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
Dolenjski list, št. 9/91, Uradni list RS, št. 15/98 in 48/98 ter Uradni vestnik
dopolnitev PUP
Občine Šentjernej, št. 4/03, 2/04, 8/05 in 5/06),
· Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popravek in
V ureditvenem območju naselja Šentjernej so merila in pogoji za gradnje
58/03 ZZK-1) v nadaljevanju ZUreP-1,
in druge ureditve določeni z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
· Zakon o varstvu okolja uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto za naselje
39/06),
Šentjernej (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91, Uradni list RS, št. 15/98 in
· Zakon o ohranjanju narave uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
48/98 ter Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/03, 2/04, 8/05 in 5/06 - v
št. 96/04).
nadaljnjem besedilu: PUP).
Spremembe in dopolnitve odloka se bodo nanašale na določitev meril in
pogojev za gradnje v morfološki enoti, ki je v veljavnem PUP imenovana
kot 284 IV/B1 območje tovarne Iskra; zanjo je v 102. členu odloka
določeno, da »so do sprejetja ureditvenega načrta dovoljena le
vzdrževalna dela in manjši posegi, ki pa morajo biti usmerjeni predvsem v
revitalizacijo celotnega območja in stika s prostorom sosednjih ME«. Ta
določba je bila vključena v osnovni odlok, objavljen v Skupščinskem
Dolenjskem listu, št. 9/91 in se ob kasnejših spremembah in dopolnitvah
odloka ni spreminjala. Načini urejanja se glede na veljavno zakonodajo
določijo v prostorskih sestavinah planskih aktov občine, izdelava
ureditvenega načrta za to morfološko enoto pa 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)
ni več predvidena.
Na območju nekdanje Iskre Hipot in Iskre Upori danes v zgrajenih
stavbah deluje več gospodarskih družb (Arex d.o.o., proizvodnja orodij,
naprav in storitve, Iskra PIO d.o.o., proizvodnja industrijske opreme,
Hipot Eltas d.o.o., proizvodnja membranskih tipkovnic, Dekorplast
d.o.o., izdelava cvetličnih lončkov in korit, Kres d.o.o., procesni sistemi
in inženiring ter samostojni podjetnik, Orodjarstvo Luzar Janko s.p.). Da
bi bila za eventualne dopolnilne gradnje, rekonstrukcije in druge ureditve
na obravnavanem območju podana pravna podlaga, je smiselno določiti
ustrezna merila in pogoje v sklopu predmetnih sprememb in dopolnitev
PUP.
Območje ME 284 IV/B1 območje tovarne Iskra se nahaja izven območij
naravnih vrednot in kulturne dediščine ter izven varstvenih pasov vodnih
virov. Je tudi izven območja Nature 2000.
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 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
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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, Novo mesto,
2. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje
vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska c. 47,
Novo mesto,
3. 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, Novo mesto,
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto,
Skalickega 1, Novo mesto,
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
Skalickega 1, Novo mesto,
6. Istrabenz plini d.o.o., Podbevškova ulica 10, Novo mesto,
7. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7,
Novo mesto,
8. TELEKOM Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Nov trg
7a, Novo mesto,
9. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto,
10. 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.

URADNI VESTNIK

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 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.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja
sprememb in dopolnitev PUP

3 Pripravljavec o nameri priprave sprememb in dopolnitev PUP obvesti
Ministrstvo za okolje in prostor, ki z odločbo ugotovi, ali je v postopku
njegove priprave potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na
okolje; v primeru, da bi bila njegova izvedba potrebna, se pred
nadaljevanjem postopka ta program priprave ustrezno spremeni in
dopolni.
3 Predlog sprememb in dopolnitev PUP za javno razgrnitev se izdela na
podlagi dodatnih strokovnih podlag ter smernic nosilcev urejanja
prostora.
3 Predlog sprememb in dopolnitev PUP za javno razgrnitev se izdela na
podlagi dodatnih strokovnih podlag ter smernic nosilcev urejanja
prostora.
3 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.
3 Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine. V času javne razgrnitve
mora biti izvedena tudi javna obravnava.
3 Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti
lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga
sprememb in dopolnitev PUP.
3 Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb
in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za
pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
3 K dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev PUP pridobi
pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora o upoštevanju
predhodnih smernic.
3 Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog sprememb in
dopolnitev PUP za sprejem.
3 Župan posreduje predlog sprememb in dopolnitev PUP občinskemu
svetu, skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem letega z odlokom.
3 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.
Naročnik dokumenta je Arex d.o.o., Trubarjeva cesta 7, Šentjernej, ki
zagotovi tudi sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP.
Izdelovalec dokumenta je Topos d.o.o., Dolenjske Toplice.
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.

Gradivo za pridobitev smernic in izdelava
dodatnih strokovnih podlag
Pridobitev smernic za načrtovanje
Izdelava predloga sprememb in
dopolnitev PUP za javno razgrnitev (JR)
Javna razgrnitev in javna obravnava
predloga sprememb in dopolnitev PUP
Priprava stališča do pripomb iz JR
Sprejetje stališč do pripomb
Izdelava dopolnjenega predloga
sprememb in dopolnitev PUP
Izdaja mnenj nosilcev urejanja prostora
Priprava usklajenega predloga
sprememb in dopolnitev PUP
Sprejetje sprememb in dopolnitev
PUP z odlokom na OS
Objava odloka v uradnem glasilu
Kompletacija končnega dokumenta

URADNI VESTNIK

15 delovnih dni po sprejetju in objavi programa
priprave
15 dni
10 delovnih dni po pridobitvi smernic za načrtovanje
15 dni
5 delovnih dni po prejemu pripomb iz JR
15 dni po prejemu stališč
do pripomb izdelovalca sprememb in dopolnitev
PUP
5 delovnih dni po sprejetju stališč do pripomb
15 dni po prejemu vloge za izdajo mnenj
5 delovnih dni po pridobitvi mnenj k dopolnjenemu
predlogu
15 dni po prejemu usklajenega predloga
15 dni po sprejemu odloka na OS
5 delovnih dni po objavi odloka v uradnem glasilu
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LOKALNE VOLITVE 2006

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 ZLV/UPB2 in 70/06 Odločba
US) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 70/00 ZpolS-A in 78/06) je
občinska volilna komisija Občine Šentjernej sestavila

SEZNAM KANDIDATOV ZA ŽUPANA
1. FRANC HUDOKLIN, roj. 09.08.1961, Gorenja Stara vas 20, strojni ključavničar, župan
Predlagatelja: Slovenska ljudska stranka, SLS in LDS Liberalna demokracija Slovenije, Občinski odbor Šentjernej
2. SEBASTIJAN PODOBNIK, roj. 01.08.1972, Šentjernej, Kotarjeva cesta 14, vzgojitelj predšolskih otrok, komercialist
Predlagatelj:Območna organizacija socialnih demokratov Novo mesto
3. FRANC ŠOLAR, roj. 21.09.1961, Groblje pri Prekopi 8, lesni tehnik, tehnolog lakirnice
Predlagatelj: Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka (N.Si)
4. ALEŠ MEDLE, roj. 06.07.1972, Zapuže 7, inženir strojništva, kandidat za strojevodjo
Predlagatelj: Konferenca občinskega odbora Slovenske demokratske stranke
Volitve bodo v nedeljo, 22. oktobra 2006
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA ŠENTJERNEJ
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5
Številka: OVK-13/2006
Datum: 03.10.2006

PREDSEDNICA
Marija Rešetič, univ.dipl.prav., l.r.

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 ZLV/UPB2 in 70/06 Odločba
US) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 70/00 ZpolS-A in 78/06) je
občinska volilna komisija Občine Šentjernej sestavila

SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV
OBČINSKEGA SVETA
AS AKTIVNA SLOVENIJA
1. JANKO BREGAR, roj.16.12.1965, Ostrog 43 A, dipl. ekon., komercialni predstavnik
2. ANTON PUCELJ, roj.09.05.1968, Ostrog 48, tesar, tesarstvo-krovstvo
3. URŠKA JAMNIK, roj. 19.11.1983, Pristava pri Šentjerneju 5,
študentka, študentka
4. JOŽE JAMNIK, roj. 22.01.1957, Pristava pri Šentjerneju 5,
orodjar, odpremnik gotovih izdelkov
5. ROBERT CIMERMAN, roj. 06.09.1974, Dobravica 29,
strojni tehnik, gradbena mehanizacija s.p.
6. KATICA GRABNAR, roj. 12.11.1982, Roje 10, študentka,
študentka
7. JAKA AMBROŽIČ, roj. 25.07.1983, Žerjavin 2, študent,
študent
8. FRANCI ZUPANČIČ, roj. 20.04.1983, Imenje 2, študent,
študent

9. LIDIJA BAMBIČ, roj. 10.03.1968, Šentjernej, Na gmajno 6,
administrativni tehnik, komercialist
10.ROMAN TRAMTE, roj. 11.08.1953, Dolenje Mokro Polje
14, strojni ključavničar, strojni ključavničar
11.ALOJZ JANŽEK, roj. 01.03.1954, Dolenja Brezovica 6 A,
trgovski poslovodja, prodajalec
12. IRENA BARTOLJ, roj. 24.09.1957, Šentjernej, Trubarjeva
cesta 23, PTT manipulant, prodajalka
13. BOŽO ZUPANČIČ, roj. 24.06.1970, Dolenje Gradišče pri
Šentjerneju 14, delavec, varilec
14. JANEZ GREGORIČ, roj. 20.01.1969, Groblje pri Prekopi
59, orodjar-šofer, šofer
15. FRANC MAJZELJ, roj. 27.08.1973, Dolenja Stara vas 19,
orodjar-delavec, vzdrževalec
16. FRANC BOŽIČ, roj. 27.05.1952, Zapuže 4, strojni tehnik,
izmenovodja
17. FRANC RUKŠE, roj. 10.02.1956, Dolenji Maharovec 29,
PTT monter, PTT vzdrževalec

SOCIALNI DEMOKRATI, SD
1. JOŽE BRULC, roj. 20.03.1956, Cerov Log 8, trgovski
poslovodja, poslovodja
2. MATJAŽ ZAGORC, roj. 23.12.1978, Gorenje Vrhpolje 15,
kmetijsko gospodarski tehnik, študent
3. SILVA KUŠLJAN, roj. 02.12.1960, Šentjernej, Na gmajno 7,
zobna asistentka, študentka
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. FRANC JUNC, roj. 19.11.1951, Pristava pri Šentjerneju 9,
Občinski odbor Šentjernej
kmet, gospodar na kmetiji
1. IGOR KALIN, roj. 06.01.1962, Mihovica 35, učitelj, učitelj
5. SEBASTIJAN PODOBNIK, roj. 01.08.1972, Šentjernej,
fizike
Kotarjeva cesta 14, vzgojitelj, komercialist
2. STANISLAV SLUGA, roj. 14.03.1958, Dolenja Brezovica
6. VIDA FRANKO, roj. 23.05.1949, Orehovica 41, delavka,
15, strojni tehnik, s.p.
upokojenka
3. ELIZABETA KUŠLJAN GEGIČ, roj. 25.08.1975, Šentjernej,
7. MILAN KRANJC, roj. 09.02.1956, Dolenje Vrhpolje 14 A,
Trubarjeva cesta 25, profesorica razrednega pouka, učiteljica
lesni tehnik policist, upokojenec
4. PAVEL TURK, roj. 21.01.1941, Šentjernej, Prvomajska cesta
8. MARKO KUŠLJAN, roj. 08.11.1979, Šentjernej, Na žago 8,
4, učitelj, upokojenec
lesni tehnik, samostojni podjetnik
5. SANDI MASNIK, roj. 17.04.1977, Šentjernej, Prvomajska
URADNI VESTNIK
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cesta 8, elektrotehnik, transportni komercialist
6. VIDA TRENZ, roj. 08.10.1956, Šentjernej, Novomeška cesta
34, profesor, pomočnica direktorja
7. ANDREJ KOŠAK, roj. 17.11.1977, Hrvaški Brod 22, mesartrgovski poslovodja, vodja poslovalnice
8. MARJAN PONIKVAR, roj. 09.12.1965, Dolenje Gradišče
pri Šentjerneju 13, gradbinec, gradbinec
9. MILENA CEKUTA, roj. 12.01.1941, Šmalčja vas 38,
učiteljica, upokojenka
10.MARJAN BRATKOVIČ, roj. 03.07.1947, Dolenje Vrhpolje
36 B, trgovski poslovodja, upokojenec
11.JOŽE ANTONČIČ, roj. 18.03.1948, Prapreče pri Šentjerneju
1, delavec, samostojni podjetnik
12. IVICA PADARŠIČ, roj. 13.11.1963, Zapuže 1, profesorica
razrednega pouka, učiteljica
13. DUŠAN GRGIČ, roj. 29.03.1970, Šentjernej, Kotarjeva
cesta 7, natakar, poštar
14. STANISLAV LJUBI, roj. 28.07.1948, Drama 1, delavec,
upokojenec
15. ANTON PIRKOVIČ, roj. 30.03.1947, Gorenje Vrhpolje 94,
avtomehanik, upokojenec
16. MARUŠA PILETIČ, roj. 07.03.1984, Imenje 14, študentka,
absolvent prava
17. MARTIN ANDREJČIČ, roj. 28.05.1957, Dolenje Mokro
Polje 8, komercialist, vodja poslovalnice
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1. ALEŠ MEDLE, roj. 06.07.1972, Zapuže 7, inženir
strojništva, kandidat za strojevodjo
2. MARIJA LEKŠE, roj. 28.11.1960, Dobravica 19 A, univ.
dipl. ekon., učitelj-predavatelj
3. ALBERT PAVLIČ, roj. 06.10.1960, Šentjernej, Staro
sejmišče 5, prometni tehnik-vlakovodja, član poslovodstva
holdinga Slovenske železnice - delavski direktor
4. STANKO GORENC, roj. 14.11.1960, Gorenja Brezovica 53,
inž. strojništva, vodja oddelka
5. DARJA KOVAČIČ, roj. 22.06.1960, Šentjernej, Kotarjeva
cesta 6, učiteljica, učiteljica
6. DEJAN ŽAGAR, roj. 10.08.1977, Groblje pri Prekopi 49,
ekonomski tehnik, namestnik poslovodje
7. MARJAN MESOJEDEC, roj. 21.11.1958, Dolenje Mokro
Polje 26, avtoelektrikar, trgovski poslovodja
8. DARJA DŽINIĆ, roj. 25.03.1963, Gorenja Stara vas 8,
trgovski poslovodja, administrativni referent
9. ALOJZ BELE, roj. 07.06.1951, Zameško 25, ključavničar,
strojnik parnega kotla
10. MATJAŽ JUDEŽ, roj. 17.08.1976, Mali Ban 77, univ. dipl.
inž. elektrotehnike, projektni vodja
11. MILENA KOVAČIČ, roj. 27.09.1956, Dolenji Maharovec
16, trgovski poslovodja, namestnik poslovodje
12. MATEJ FABJAN, roj. 18.02.1974, Čadraže 22, ekonomski
tehnik, vodja skladišča
13. UROŠ ROZMAN, roj. 11.09.1975, Gorenji Maharovec 4,
delavec, tiskar
14. TATJANA GORENC, roj. 03.03.1966, Hrvaški Brod 10,
kmetijec, vodja bondiranja
15. DEJAN PAVLIN, roj. 27.07.1984, Šentjernej, Kotarjeva
cesta 2 A, zdravstveni tehnik, študent
16. SIMON GORENC, roj. 14.03.1977, Šmarje 29, natakar,
nezaposlen
17. BORUT JUDEŽ, roj. 25.03.1979, Šentjernej, Prvomajska
cesta 15, gostinski tehnik premikač

dipl. ekon., tehnični vodja
3. DUŠANKA LUZAR, roj. 27.11.1975, Orehovica 33, univ.
dipl. ekon., vodja obračunskega oddelka
4. JOŽE STARC, roj. 24.12.1935, Zameško 2, strojnik,
upokojenec
5. PETER ZUPANČIČ, roj. 07.09.1967, Tolsti Vrh 17,
elektrotehnik, vodja ODE
6. ANA ČERNE, roj. 06.04.1943, Šentjernej, Prvomajska cesta
19, delavka, upokojenka
7. STANISLAV LUZAR, roj. 22.08.1945, Orehovica 33,
prodajalec, upokojenec
8. SILVESTER HOČEVAR, roj. 21.11.1966, Zapuže 2, delavec,
delo v montaži
9. ALBINA GORIŠEK, roj. 30.11.1949, Groblje pri Prekopi 60,
konfekcionar, gospodinja
10.JOŽEF PENCA, roj. 13.03.1936, Groblje pri Prekopi 4,
gostinec, upokojenec
11. MARTIN GRUBAR, roj. 11.11.1938, Gorenje Vrhpolje 57,
kmet, kmetovalec
12. ZLATKA KOCMAN-KUHAR, roj. 09.05.1962, Veliki Ban
12, vzgojiteljica, vzgoja predšolskih otrok
13. TOMAŽ HODNIK, roj. 11.04.1969, Šentjernej, Novomeška
cesta 2, gostinski tehnik, priprava receptov in testa
14. JANEZ PENCA, roj. 14.10.1931, Dolenje Mokro Polje 13,
kmet, upokojenec
15. MILENA MENCIN, roj. 05.12.1947, Šentjernej, Trdinova
cesta 3, gospodinja, upokojenka
16. MARTINA JAKŠE, roj. 24.10.1931, Gorenje Gradišče pri
Šentjerneju 32, gospodinja, upokojenka
17. FRANC GORIŠEK, roj. 16.12.1958, Zapuže 3, delavec,
razrez lesa
NESTRANKARSKA LISTA
1. STANISLAV BREGAR, roj. 12.10.1968, Šentjernej,
Prvomajska cesta 11, elektrotehnik, tehnolog validacij
2. MARKO VRHOVŠEK, roj. 28.08.1964, Dolenja Stara vas
22, univ. dipl. ekon., sektor za ekonomiko in informatiko
3. MIRJAM VIDE-KATIČ, roj. 21.06.1965, Šentjernej, Cesta
oktobrskih žrtev 21 A, dr. splošne medicine, zdravnica
4. ALOJZIJ JORDAN, roj. 12.05.1952, Ostrog 21, mizar, mizar
5. IVICA RADOJČIN, roj. 03.08.1951, Gorenja Stara vas 1,
strojni tehnik, samostojni podjetnik

De SUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Občinska organizacija Šentjernej
1. VIKTOR LUZAR, roj. 19.09.1950, Cerov Log 16, pečar,
keramik
2. PAVEL BORSE, roj. 25.06.1970, Dolenji Maharovec 32,
URADNI VESTNIK
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6. IVANKA HOSTA, roj. 06.01.1962, Sela pri Šentjerneju 25, univ. dipl.
psiholog, profesor psihologije
7. TOMAŽ JORDAN, roj. 12.12.1963, Zameško 22, strojni
ključavničar, strojno vzdrževanje
8. JOŽE JUDEŽ, roj. 27.09.1977, Prapreče pri Šentjerneju 2, absolvent
agronomije, kmet
9. ALOJZIJA TOMŠE, roj. 17.05.1945, Šentjernej, Turopolje 10,
učitelj razrednega pouka, učiteljica
10. JOŽE SIMONČIČ, roj. 13.06.1959, Cerov Log 74, univ. dipl. inž.
agronomije, vodja ekonomije Kartuzija Pleterje
11. BOŽIDAR HUDOKLIN, roj. 27.07.1979, Dobravica 25, absolvent
zootehnike, vodja praktičnega pouka
12. JOŽE GRGOVIČ, roj. 26.08.1971, Gorenja Stara vas 15, inž.
strojništva, sodni cenilec
13. FRANC BEVC, roj. 16.02.1964, Šmalčja vas 2 A, inž. strojništva,
projektni vodja
14. JOŽEF GRGOVIČ, roj. 01.02.1939, Gorenja Brezovica 9, mizar,
upokojenec
15. STANISLAV GRUBAR, roj. 02.01.1943, Dolenje Vrhpolje 1,
strojni tehnik, upokojenec
16. ANTON TURK, roj. 18.11.1963, Tolsti Vrh 26, delavec, varilec
17. BERNARDKA SIMONČIČ, roj. 29.09.1985, Cerov Log 74,
študentka etnologije, študentka

tehnolog
10.STANKO HOSTA, roj. 22.02.1942, Sela pri Šentjerneju 16, kovač,
upokojenec
11. SLAVKO ŽULIČ, roj. 21.06.1961, Vratno 18, delavec, delavec
12. FRANC HOČEVAR, roj. 04.10.1969, Šmalčja vas 11, strojni
ključavničar, oddelkovodja
13. JANEZ FRANČIČ, roj. 30.01.1931, Dolenja Stara vas 23, kmet,
upokojenec
14. LUKA LUZAR, roj. 08.09.1983, Šentjernej, Staro sejmišče 20,
študent, študent
15. BOJAN ŠINKOVEC, roj. 13.08.1970, Dolenja Brezovica 2 A, inž.
stroj., tehnolog
16. JUSTINA FARAGUNA, roj. 01.09.1930, Hrastje 2, trgovka,
upokojenka
17. MARINKA VRTAČIČ, roj. 24.03.1965, Pristavica 1, administrator,
višji sam. carinski referent

SLS Slovenska ljudska stranka
1. FRANC HUDOKLIN, roj.09.08.1961, Gorenja Stara vas 20, strojni
ključavničar, župan
2. JOŽE ŠVALJ, roj. 22.09.1966, Dolenja Brezovica 5, strojni tehnik,
kmetovalec
3. MOJCA HROVAT, roj.04.03.1968, Gorenja Brezovica 31, inženir
kmetijstva, kmetijska svetovalka
4. JOŽE HROVAT, roj. 02.11.1948, Gorenja Brezovica 21, strojni
tehnik, trgovski poslovodja
5. BORIS KOVAČIČ, 06.12.1959, Gorenje Vrhpolje 13, vulkanizer,
s.p.
6. ANTONIJA STROJIN, roj. 17.01.1952, Mihovica 17, transportni
komercialist, upokojenka
7. JOŽEF JAKŠE, roj. 21.01.1944, Šentjernej, Prvomajska cesta 22,
avtomehanik, upokojenec
8. ALOJZIJ KOS, roj.09.06.1940, Orehovica 6, kmet, kmetovalec
9. MIRA HROVAT, roj. 18.01.1953, Gorenja Brezovica 21, učiteljica
razrednega pouka, vodja vrtca
10. FRANC GOLOB, roj. 02.08.1935, Šentjernej, Prvomajska cesta 21,
tesar, upokojenec
11. STANISLAV PIRNAR, roj. 08.03.1957, Gorenje Gradišče pri
Šentjerneju 6, stroj. ključ., kmetovanje
12. ZVONKA JAMNIK, roj.17.02.1963, Pristava pri Šentjerneju 5,
diplomirana vzgojiteljica, vzgojiteljica
13. STANISLAV JARKOVIČ, roj. 17.07.1972, Drama 18,
avtomehanik, kmetovalec
14. ALOJZ FRANČIČ, roj.11.09.1958, Čadraže 14, strojni
ključavničar, izmenovodja
15. PETER CVELBAR, roj. 08.06.1978, Vrh pri Šentjerneju 3, univ.
dipl. ekon., strokovni sodelavec
l6. DARKO CVELBAR, roj. 30.05.1967, Zameško 19, kmetijski
tehnik, kmetovalec
17. STANISLAV GORIŠEK, roj. 20.09.1947, Ostrog 20, strojni tehnik,
delavec
Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka (N.SI)
1. MILENA DRNOVŠEK, roj. 29.09.1967, Zameško 1, višja med.
sestra, odgovorna med. sestra v neg. enoti
2. FRANC ŠOLAR, roj. 21.09.1961, Groblje pri Prekopi 8, lesni
tehnik, tehnolog
3. JOŽE REBSELJ, roj. 07.11.1963, Drama 9, trgovski tehnik,
poslovodja
4. IRENA VIDIC, roj. 22.09.1962, Dobravica 22, administrator, sam.
org. za komunikacije
5. JANEZ JANC, roj. 11.07.1951, Gorenje Vrhpolje 82, trgovec,
prodajalec
6. JOŽE PRHNE, roj. 16.12.1975, Orehovica 15, veterinarski tehnik,
veterinarski tehnik
7. ANA KERIN, roj. 05.08.1946, Šentjernej, Turopolje 30,
administrator, upokojenka
8. PAVEL MENIČ, roj. 25.01.1980, Pristavica 3, dipl. inž.
elektrotehnike, komercialist
9. BLAŽ BRATKOVIČ, roj. 07.06.1974, Cerov Log 34, lesni tehnik,
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Volitve bodo v nedeljo, 22. oktobra 2006.
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA ŠENTJERNEJ
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5

PREDSEDNICA
Marija Rešetič,
univ.dipl.prav., l.r.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Obvestilo volivcem
Občinska volilna komisija obvešča volivce, da lahko glasujejo po pošti in
sicer volivci,
ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v
domu in volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah, vendar morajo to
sporočiti občinski volilni komisiji najkasneje 7 dni pred dnem glasovanja,
torej najkasneje do 15.10.2006.
Volivci, ki bodo na dan glasovanja 22. oktobra 2006 odsotni, lahko
glasujejo pred tem dnem in sicer v torek, dne 17. oktobra 2006 ali v sredo,
dne 18. oktobra 2006 ali četrtek, dne 19. oktobra 2006 od 09.00 do 17.00
ure na sedežu občinske volilne komisije, Šentjernej, Trubarjeva cesta 5.
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so
vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na
svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje do
četrtka, 19. oktobra 2006.

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 in Nataša Novak.
Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Grafika Bucik d.o.o.

URADNI VESTNIK

