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Številka 3/2007

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 ZAZIDALNEM NAČRTU
STANOVANJSKE CONE SEJMIŠČE III V ŠENTJERNEJU
Številka: 032-58/2007-OS
Datum: 07.03.2007
Skladno z 12., 23. in 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03, popravek 58/03-ZZK/1) in 22.
členom Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) je Občinski svet Občine
Šentjernej na svoji 5. redni seji dne 07.03.2007 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU
STANOVANJSKE CONE SEJMIŠČE III V ŠENTJERNEJU
I. SPLOŠNE DOLOČBE

ČEVANJA OBJEKTOV NANJO
1. člen

S tem odlokom se spremenijo spremembe in dopolnitve Odloka o
zazidalnem načrtu stanovanjske cone Sejmišče III v Šentjerneju,
ki je bil sprejet v letu 2000 (Uradni list RS št. 73/2000), ki jih je
izdelal Elite d.o.o., Krško pod številko naloge U-01/06.
Območje ureditve sprememb in dopolnitev obsega naslednje
parcele: 479/7(prej 479/4), 474/1, 475/11(prej 475/2), 475/3, 478/2,
478/12(prej 478/4), 478/5, 478/7 delno, vse k.o. Šentjernej.

4. REŠITEV IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE, TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
TER ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA
OKOLJA
5. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
6. NAČRT PARCELACIJE

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namembnosti in spremembo zazidalne zasnove stanovanjske
cone Sejmišče III v Šentjerneju.
Besedilo, kartografski del in priloge Sprememb in dopolnitev
stanovanjske cone Sejmišče III v Šentjerneju so sestavni del tega
odloka:
II. Tekstualni del besedilo Sprememb in dopolnitev Odloka o ZN
stanovanjske cone Sejmišče III v Šentjerneju
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S
SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI ZN STANOVANJSKE CONE SEJMIŠČE III V ŠENTJERNEJU
2. UREDITVENO OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN STANOVANJSKE CONE SEJMIŠČE III V
ŠENTJERNEJU
2.1. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2.2. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
2.3. OPIS REŠITEV NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN
POVRŠIN
2.4. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN
GRADNJO
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJU-

7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER
DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN STANOVANJSKE CONE
SEJMIŠČE III V ŠENTJERNEJU
III. Kartografski del - Sprememb Sprememb in dopolnitev
Odloka o ZN stanovanjske cone Sejmišče III v Šentjerneju
1. NAČRT NAMENSKE RABE PROSTORA
U1 Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Novo mesto od leta 1986-2000
in družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986-1990, za območje občine Šentjernej
M 1:5000
U2 Kopija katastrskega načrta
M 1:1000
U3 Geodetski načrt
M 1:500
2. NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM
PARCELACIJE
U4 2.1 Lega prostorske ureditve v širšem območju
M 1:2500
U5 2.2 Prikaz ureditvenega območja z gradbenimi parcelami in
vplivnim območjem
M 1:500
U5.1 2.2.1 Vplivno območje v času gradnje
M 1:500
U5.2 2.2.2 Vplivno območje v času obratovanja
M 1:500
3. NAČRT UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V
PROSTOR
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U6 3.1 UREDITVENA SITUACIJA
M 1:500
U7 3.2. SITUACIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE
M 1:500
U8 3.3. SITUACIJA KOMUNALNE, ENERGETSKE
INFRASTRUKTURE IN OMREŽJE ZVEZ
M 1:500
IV. Priloge - Sprememb in dopolnitev Odloka o ZN stanovanjske
cone Sejmišče III v Šentjerneju
1. POVZETEK ZA JAVNOST
2. IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA
3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN
DOPOLNITEV ZN STANOVANJSKE CONE SEJMIŠČE III V
ŠENTJERNEJU
3.1 RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
3.2 OBRAZLOŽITEV ZASNOVE PROSTORSKE UREDITVE
3.3 POJASNILA V ZVEZI Z NAČINOM PRIDOBITVE
VARIANTNIH REŠITEV
3.4 UTEMELJITEV PREDLAGANIH REŠITEV TER LOKACIJSKIH IN TEHNIČNIH POGOJEV IN USMERITEV
4 STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO
REŠITVE Z NJIHOVIMI POVZETKI
5 SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNE MNENJA DRUGIH STROKOVNIH
INSTITUCIJ
5.1. Seznam nosilcev urejanja prostora, ki so sodelovali pri
pripravi SZN
5.2. Analiza smernic
5.3. Smernice nosilcev urejanja prostora
5.4. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6 SEZNAM SPREJETIH AKTOV O ZAVAROVANJU IN
SEZNAM SEKTORSKIH AKTOV IN PREDPISOV, KI SO BILI
UPOŠTEVANI PRI PRIPRAVI SZN
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
3. člen
V 3. členu se v poglavju “Namembnost prostora” črta prvi
odstavek in se ga nadomesti z novim, ki glasi:
Dolgoročni plan Občine Šentjernej v svojih urbanističnih
zasnovah predvideva na obravnavanem območju pretežno
stanovanjski namen. Predvidene rešitve pa podajajo tudi trgovino
in »lokale« - »lokal« je samostojna prodajalna ali objekt s
pisarnami in poslovnimi prostori ali gostinski objekt ali objekt za
druge storitvene dejavnosti.
4. člen
V poglavju “Pogoji za izrabo območja in za oblikovanje posegov v
prostor” se besedilo 4. člena črta in se ga nadomesti z novim, ki
glasi:
Območje urejanja je razdeljeno na dva dela - stanovanjski in
trgovski. Stanovanjski del se nahaja na zahodnem in južnem delu
območja, tvorijo ga stanovanjski blok (cca 60 stanovanj) in štiri
vrstne hiše. Kletni prostor pod stanovanjskim blokom je
predviden za garažo. Uvoz za stanovanjski del je s Kotarjeve
ceste.
Trgovski del predstavlja večji trgovski objekt (trgovina z živili in
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lokali) s pripadajočo zunanjo ureditvijo - uvoz, parkirišča,
ozelenitev območja. Nahaja se na severovzhodnem delu
ureditvenega območja, uvoz obiskovalcev je s Prvomajske ceste
ob bencinskem servisu Petrol. Izvoz je na Kotarjevo cesto.
Za funkcioniranje celotnega območja je potrebno urediti
priključke na obodne ulice (rekonstrukcijo uvoza pri Petrolu,
izvedbo novega priključka na Kotarjevo cesto, rekonstruirati
križišče Prvomajske in Kotarjeve ceste - če se pokaže prometna
neustreznost obstoječega križišča zaradi nove povezave) urediti
kompletno infrastrukturo znotraj območja in jo povezati na
obstoječe infrastrukturno omrežje.
5. člen
V poglavju “ Pogoji za izrabo območja in za oblikovanje posegov v
prostor ” se besedilo 5. člena črta in se ga nadomesti z novim, ki
glasi:
Dimenzije in umestitve objektov v prostor so opredeljeni v
grafičnih prilogah na načrtu 3.1 - »Ureditvena situacija« in na
načrtu 3.2. - »Situacija prometne infrastrukture«.
Funkcionalna, tehnična in oblikovna zasnova stavb
Stanovanjski blok z lokali v pritličju:
Tipologija zazidave: stanovanjska stavba
Velikost in zmogljivost:
Horizontalni gabariti:
- osnovni tloris: cca 22 x 80 m (± 10%) - znotraj max. gabarita
objekta je dovoljen poljubno razgiban tloris v pritlični in vseh
nadstropnih etažah - brez omejitev; dovoljena je izvedba
ograjenih atrijev, balkonov in teras izven max. gabarita
Vertikalni gabariti: K+P+3+M, višina kapi objekta od terena je
cca 13,50 m (± 10%)
Oblikovanje zunanje podobe:
Streha: je dvokapnica, naklona 30°do 40°. Smer slemena je S-J .
Dovoljena so strešna okna in frčade različnih oblik.
Fasada: osnovno oblikovanje, »igra« volumna - (polno, prazno,
zamiki) je poudarjena z barvo ali pa uporabo različnih fasadnih
finalnih obdelav.
Višine ograj niso omejene, oblikovanje pa mora slediti konceptu
celotnega objekta.
Po končani izvedbi so prepovedani vsi posegi na fasadi, ki bi
oblikovno vplivali na celoto. Za vse morebitne spremembe je
potrebno pridobiti dovoljenje oz. soglasje projektanta.
Trgovski objekt (trgovina z živili in manjšimi lokali)
Tipologija zazidave: nestanovanjska stavba
Velikost in zmogljivost:
Horizontalni gabariti:
- osnovni tloris: cca 31 x 35m z možnostjo širitve na daljši stranici
za 6,0m (31x41m± 10%)
Izven osnovnega gabarita je možna izvedba pravokotnega
prizidka na J fasadi in nadstrešnic nad vsemi vhodnimi prostori.
Vertikalni gabariti: P višina objekta od terena do vrha strehe je
6,6m (± 10%).
Oblikovanje zunanje podobe:
Streha: je ravna, oziroma z minimalnim naklonom.
Kritina: sodobni prekrivni materiali.
Fasada: sodobni materiali (prefabricirane fasadne plošče, vidni
beton, omet, steklo, različne vrste kovin, les..)
Vrstne hiše
Tipologija zazidave: stanovanjska stavba
Velikost in zmogljivost:
Horizontalni gabariti:
- osnovni tloris: cca 9X14M (± 10%) - znotraj max. gabarita
objekta je dovoljen poljubno razgiban tloris v pritlični in vseh
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nadstropnih etažah - brez omejitev; dovoljena je izvedba
ograjenih atrijev, balkonov in teras izven max. gabarita
Vertikalni gabariti: P+M, višina kolenčnega zidu je max.1,2 m.
Oblikovanje zunanje podobe:
Streha: je dvokapnica, naklona 30°do 40°. Smer slemena je V-Z .
Dovoljena so strešna okna in frčade različnih oblik.
Fasada: enako kot pri večstanovanjskem objektu je dovoljena in
zaželena uporaba barv ali različnih materialov, ki bodo omogočili
kvalitetno oblikovanje.
Ob vrstnih hišah so predvidene dvojne garaže dim. cca 7x12m (±
10%) z možnostjo izvedbe nadstrešnice pred vhodom kot
dodatno nadkrito parkirišče. Streha garaže je lahko ravna, ali v
enakem naklonu kot streha vrstnih hiš.

trgovini) in mesta za invalidne osebe v dimenzijah 3.50x5.00m.
Bodoči investitorji morajo glede na predvidene dejavnosti v
posameznih objektih zagotoviti ustrezno število parkirnih mest v
nivojski in izven nivojski obliki (garaža) in sicer:
-1,5 PM po stanovanju skupaj min. 96 PM za potrebe
stanovanjskega bloka in vrstnih hiš, ki vključujejo tudi predvidene
garaže v kleti stanovanjskega bloka.
-1 PM za 30-40 m2 prodajnih površin lokalov v pritličju
stanovanjskega bloka skupaj min. 10 parkirnih mest.
-1 PM za10-15 m2 prodajnih površin trgovine - skupaj min 60, od
tega 75% za potrebe obiskovalcev.

6. člen

V poglavju “Pogoji za prometno in komunalno ter drugo ureditev
območja” se besedilo 87. člena črta in se ga nadomesti z novim, ki
glasi:

V poglavju “Pogoji za zunanje in druge ureditve” se besedilo 6.
člena črta in se ga nadomesti z novim, ki glasi:
Parkirišča in manipulativne površine:
Parkirišča so predvidena ob dovoznih cestah po principu
pravokotnega parkiranja.
Parkirna mesta so v dimenzijah 2.50 x 5.00 m (2.70 x 5.00 m pri
trgovini) in mesta za funkcionalno ovirane osebe v dimenzijah
3.50x5.00m. Po potrebi je možna izvedba parkiranja tudi v kletni
etaži poslovnostanovanjskega bloka (pri tehničnih rešitvah
upoštevati višino podtalnice).
Bodoči investitorji morajo glede na predvidene dejavnosti v
posameznih objektih zagotoviti ustrezno število parkirnih mest v
nivojski in izven nivojski obliki (garaža).
Vse povozne, manipulativne in parkirne površine so v asfaltni
izvedbi (ali tlakovane), z urejenim odvodnjavanjem padavinskih
voda.
Zelene površine
Podrobnejše urbanistične usmeritve za vzpostavitev zelenih
površin znotraj območja obdelave so prikazani v kartografskem
delu SZN na načrtu 3.1 - »Ureditvena situacija«. Za zasaditev
zelenih površin naj se uporabljajo avtohtone travne, grmovne in
drevesne vrste. Vzdrževanje le teh se predvidi tako, da je ugodno
za ohranitev biodiverzitete. Izbor rastlin za ozelenitev mora
upoštevati higienske in oblikovalske funkcije, ter drevesne in
grmovne vrste, ki so odporne na klimatske in specifične rastne
razmere.
Brežine in oporni zidovi
Brežine in oporni zidovi (razen uvoza v garažo) v območju niso
potrebni. Morebitni nasipi v ureditvi okolice morajo biti
oblikovani z blagim naklonom in zatravljeni in zasajeni z
grmovnicami.
Ulična oprema
Ulična oprema (napisi, oznake, luči, klopi, smetnjaki....) mora biti
postavljena tako, da ne ovira funkcionalno oviranih oseb, ne
zastira preglednosti prometnih površin ter ne ovira dostopov za
interventna vozila in vozila ter opravila vzdrževalcev objektov
javne gospodarske infrastrukture. Napisi, nadstrešnice in izvesne
table morajo biti najmanj 2,5 m nad pločnikom.
Postavitev ulične opreme ne sme zmanjševati predpisanega
uličnega profila prometnic. Dovoljene izjeme pa morajo biti
dodatno usklajene s prometno varstvenimi predpisi zahtevane
preglednosti vožnje.
7. člen
V poglavju “Pogoji za zunanje in druge ureditve” se besedilo 7.
člena črta in se ga nadomesti z novim, ki glasi:
Parkirišča so predvidena ob dovoznih cestah po principu
pravokotnega parkiranja.
Stojna mesta so v dimenzijah 2.50 x 5.00 m (2.70 x 5.00 pri

8. člen

PROMETNO OMREŽJE
Dostopi
Do vseh objektov so zagotovljeni dostopi in dostave iz
predvidenega cestnega omrežja, tako kot je določeno v
kartografskem delu SZN. Pri ureditvi dostopov je potrebno
upoštevati prometno-varnostne razmere ter dostopnost za
kolesarje in funkcionalno ovirane osebe, predvidena prometna
ureditev ne sme poslabšati teh pogojev pri že zgrajenih objektih
Ceste, parkirišča, manipulativne površine
Za potrebe dovozov in dostopov bodoče (predvidene) pozidave je
potrebno:
· izvesti priključek na regionalno cesto R2-419, odsek 1205
Šentjernej - Križaj, v km 0.140 do km 0.235 za uvoz obiskovalcev
trgovine. Priključek na regionalno cesto se predvidi kot
enosmerni enopasovni za osebna vozila in kolesarje v širini 4,0m,
preko predvidene preureditve obstoječega uvoza na Petrol.
Preureditev obstoječega uvoza na Petrol obsega prestavitev
obstoječega uvoza na vzhodni rob parcele 471/5, k.o. Šentjernej.
Uvoz na območje bencinskega servisa Petrol mora zagotavljati
dovoznost tovornih vozil s prikolicami. Levo zavijalni pas na
bencinski servis se v tej fazi ne predvidi, ker še ni izdelan idejni
projekt rekonstrukcije križišča Kotarjeva ceste. Rekonstrukcijo
križišča in dodatni Ievi pas se predvidi, če se pokaže v bodočnosti
prometna neustreznost obstoječega križišča zaradi nove
povezave, kar je obveznost investitorja zazidalnega načrta. Ob
priključku se predvidi enostranski pločnik širine 1,50 m.
Priključek se oblikuje tako, da ni možen dvosmerni promet,
posebno na bencinski servis. Pri rekonstrukciji uvoza je potrebno
prestaviti kiosk za butan, kar mora biti usklajeno s Petrolom.
- izvesti priključek na lokalno cesto LC 395161 (Kotarjeva cesta)
oziroma Šentjernej - Dolenja Stara vas za uvoz in izvoz
stanovalcev in dostavo za trgovino
- izgraditi notranje cestno omrežje oziroma dostope,
manipulacijske površine in parkirišča
Vozišča vseh cest so min. 6.00 m široka (razen enosmerne uvozne
ceste za trgovino v širini 4,0m).
Vse prometne površine morajo biti projektirane skladno z
veljavnimi predpisi, normativi in zakonodajo s področja prometa
in z upoštevanjem smernic podanih od upravljalca cest in
Agencije Republike Slovenije za okolje.
Investitor je dolžan pridobiti projektne pogoje in soglasje pred
izdajo gradbenega dovoljenja.
9. člen
V poglavju “Pogoji za prometno in komunalno ter drugo ureditev
območja” se v besedilu 11. člena uvedejo naslednje spremembe:
- v prvem odstavku (Visokonapetostno omrežje) se nadomesti
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beseda “daljnovoda“ z besedo “kablovoda“,
- v četrtem odstavku (Javna razsvetljava) se črtajo oznake kablov
PP 41 A 5x10 + 2,5 mm2,
- zadnji stavek četrtega odstavka (Javna razsvetljava) se črta in se
nadomesti z novim, ki glasi: “Svetilke so lahko tipizirane, višina
kandelabrov znotraj kompleksa je od 4,5 - 7m“.
- zadnji odstavek 11. člena (Ničenje in ozemljitev) se v celoti črta
in nadomesti z novim, ki glasi:
Vedno dostopna odjemna mesta, je potrebno predvideti v
skupnih omaricah z več priključnih mest.
10. člen
V poglavju “Ostali pogoji za izvedbo posegov v prostor” se drugi
odstavek 15. člena v celoti črta in nadomesti z novim, ki glasi:
V času med 22. in 6. uro ni dovoljeno opravljanje dejavnosti, tako
v smislu prodaje, proizvodnje in oskrbe objekta.
Predvidi se postavitev protihrupne ograje na zahodni strani
stanovanjskih blokov na Kotarjevi cesti, od zemljišča Petrola na
severni strani do začetka parkirnih prostorov na jugu.
11. člen

intervencijskih vozil in za eventualno evakuacijo. Obročast sistem
za hidrantno omrežje mora zagotavljati zadostne količine
požarne vode.
12. člen
V poglavju “Ostali pogoji za izvedbo posegov v prostor” se
besedilo 18. člena črta in se ga nadomesti z novim, ki glasi:
Objekti morajo biti grajeni potresno varno glede na stopnjo
potresne ogroženosti. Pri načrtovanju novih objektov je potrebno
upoštevati uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (določa
ojačanje prve plošče). Prav tako mora biti upoštevan visok nivo
podtalne vode in možne posledice dviga podtalnice za ljudi in
njihovo premoženje (kleti).
13. člen
V poglavju “Končne določbe” se besedilo 23. člena v celoti črta.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.

V poglavju “Ostali pogoji za izvedbo posegov v prostor” se
besedilo 17. člena črta in se ga nadomesti z novim, ki glasi:
Nevarnost pred požarom se mora upoštevati pri projektiranju
novih objektov, predvsem pri izbiri gradbenega materiala.
Potrebno je zagotoviti varnostne odmike med objekti (tam kjer to
ni možno je potrebno izvesti požarne zidove). Vse prometnice,
peš poti in ostale odprte površine so namenjene tudi za dostop

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
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU

ZA OBMOČJE SEJEMSKE DEJAVNOSTI OB OBVOZNI CESTI ŠENTJERNEJ
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-59/2007-OS
Datum: 07.03.2007

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) in 23. člena ter v
povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popravek) je občinski svet Občine
Šentjernej na svoji 5. redni seji dne 07.03.2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej
1. len
S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve zazidalnega
na rta za obmoj e sejemske dejavnosti ob obvozni cesti
`entjernej, ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem nartu za
obmoje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti `entjernej (Uradni
vestnik obine `entjernej, at. 12/01 ter njegove spremembe 4/03),
v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega narta je izdelal Topos
d.o.o., Dolenjske Toplice pod at. 06/06-ZN v Novem mestu, 2007.
Sestavljata ga tekstualni del in grafine priloge.
2. len
Spremembe in dopolnitve zazidalnega narta iz prvega lena tega
odloka se nanaaajo na:
1 izgradnjo gospodarskega objekta (z mo~
nostjo ob asne
gostinske ponudbe) v ju~nem delu obmoja ZN na povraini
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predvideni za parkirišča,
spremembo ureditve območja ob JZ meji zazidalnega načrta,
zaradi projekta rekonstrukcije lokalne ceste Turopolje (PGD PZI 32/03, Topos d.o.o.),
prilagoditve zunanjih ureditev in poteka predvidene komunalne
in energetske infrastrukture, zaradi novih rešitev ter že
izvedenega stanja,
dopolnitve posameznih predpisov, ki jih mora izpolnjevati sejem
za živali.
3. člen
Besedilu 4. člena sprejetega odloka se doda v drugem odstavku za
predzadnjim stavkom naslednje besedilo, ki se glasi:
»Gostinske dejavnosti se v prvi fazi izvedbe zazidalnega načrta
uredi v gospodarskem objektu z občasno gostinsko dejavnostjo na
površini parkirišč za osebna vozila.«

URADNI VESTNIK

4. člen

6. člen

V 5. členu sprejetega odloka se preglednica s prikazom površin in
obsegom programa za posamezne dejavnosti v okviru
načrtovanega sejmišča Šentjernej nadomesti z naslednjo
preglednico, pri čemer se dopolni še s prikazom površin za
gospodarski objekt z občasno gostinsko dejavnostjo.

V 7. členu sprejetega odloka se pod točko d.) Pogoji za načrtovanje
objektov arhitekture:
- dopolni besedilo pod naslovom »Veterinarska postaja«, ki na
novo glasi: »Objekt veterinarske postaje (velikost 7xl0m) se locira
severno na sredini območja sejmišča ob vhodu. Ves promet z
živalmi gre obvezno mimo tega objekta.
Veterinarska služba bo v tem objektu
Ureditev, objekt
Površina, obseg ali tlorisni gabarit
organizirana tudi v času, ko ne bo sejma. Ob
Veterinarska postaja s pripadajočimi površinami
1155 m2
objektu se uredi tudi tehtnica za živali, prostor za
Objekt veterinarske postaje
7 x 10 m +,- 15 % odstopanja
razkladanje in nakladanje ter parkirišče za
Površina živinskega sejma
2700 m2
uslužbence
in uporabnike veterinarskih storitev
Prodaja živali na vozilih
15 mest
v
času,
ko
ni
sejma. Objekt se uredi v skladu s
Prodaja ob privezih
26 m privezov
Pravilnikom
o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
2
Površina odprtih površin za mešani sejem
2900 m
javni
veterinarski
zavodi in zasebna veterinarska
Število stojnic na odprtem delu sejma
160
dejavnost in o postopkih njihove verifikacije ter
Objekt pokrite tržnice z upravo ter za gostinsko
20 (18) x 50 m +,- 15% odstopanja
preverjanja. Za funkcioniranje objekta
je
dejavnost
potrebno upoštevati določila Zakona o
Število parkirnih mest za interno uporabo
122
veterinarstvu (Ur. list, št. 33/2001, 110/2002
Število parkirnih mest za osebna vozila
248 - 27 =221
ZGO-1, 45/2004-Zd ZPKG, 62/2004-odl. US in
Število parkirnih mest za tovorna vozila
38
93/2005), Zakon o zaščiti živali (Ur. list RS, št.
Objekti HYB-a
20/2004) in Pravilnika o pogojih, ki jih morajo
- upravni objekt
43 x 10 m +,- 10%
izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in
- proizvodni objekt
43 x 47 m +,- 10%
trgovci z živalmi ter o postopku registracije (Ur.
- površine za širitev
43 x 25 m +,- 10%
list RS, št. 85/2002, 62/2003, 33/2005), predvsem
Skupaj gradbena parcela HYB-a
6400 m2
izhajajoč iz 6. člena navedenega pravilnika, ki
predpisuje naslednje pogoje, ki jih mora
Gospodarski objekt z občasno gostinsko dejavnostjo 10 X 20 m ± 15 % odstopanja
izpolnjevati sejem za živali. Objekt se postavi na
rob območja živinskega sejma. V objektu se
uredijo potrebni prostori za sprejem, pregled in zdravljenje živali
5. člen
ter kirurške posege, za laboratorij, veterinarja, skladišče, ločeno
V 6. členu sprejetega odloka se:
- dopolni besedilo pod točko c) Pogoji za načrtovanje sejemskih mesto za izolacijo poškodovanih ali poginulih živali (živali morajo
površin, pod naslovom Prostor za živinski sejem, ki se na novo glasi: biti zaščitene pred neugodnimi življenjskimi razmerami) in
»Uredi se na severovzhodnem delu območja sejmišča, v bližini sanitarni prostori za zaposlene in stranke. Objekt se izvede kot
veterinarske postaje. Od ostalih delov sejmišča se ločuje z pritličen, višine 2.80 do 3,40m, pravokoten z rahlo polkrožno ali
vegetacijsko bariero in z žičnato mrežasto ograjo, visoko najmanj ravno streho in s tlorisnim gabaritom približno 70m2: 7m x l0m ±
1,8 m, z enim vhodom in enim izhodom, nad katerima je mogoč 15 % odstopanja.«
neposreden veterinarski nadzor, ter z ločenim ali skupnim
razkuževalnikom pri vhodu in izhodu, ki se uporablja po navodilu - za besedilom pod naslovom »Gostinski objekt« doda naslednji
veterinarja. Na območju se uredi tudi pokrita klančina sestavek, ki glasi: Gospodarski objekt z občasno gostinsko
nakladalno - razkladalne rampe v skladu s Pravilnikom o pogojih ponudbo. V prvi fazi izvedbe ZN (do izgradnje pokrite tržnice) se
in načinu prevoza živali (Ur. list RS, št. 86/2000 in spr.). na območju parkirišč v jugozahodnem delu območja predvideva
Omogočen je tudi dostop do pitne vode z opremo in priborom za izgradnja gospodarskega objekta z občasno gostinsko ponudbo.
umivanje in razkuževanje rok. Na robu območja bo možno krajše Objekt se uredi kot pritličen, višine do max. 5.5, pravokoten z
parkiranje za vozila, ki pripeljejo in odpeljejo živali. Prodaja dvokapno streho in naklonom do 35° ter s tlorisnim gabaritom: 10
manjših živali je možna na vozilih - prikolicah, ki bodo parkirana X 20 m ± 15% odstopanja. Kota pritličja je 179,0. Konstrukcija
na označenih mestih, za večje živali pa bodo urejeni privezi. Ta del objekta je svobodna, po izbiri projektanta: lesena ali zidana. Pred
sejmišča se izvede v asfaltu.«
objektom je predvidena tlakovana terasa, ostala okolica objekta
- spremeni zadnji stavek besedila pod točko c) Pogoji za
pa se zazeleni.«
načrtovanje sejemskih površin, pod naslovom Parkirišča, ki se glasi:
7. člen
»Ureditev predvideva parkirna mesta za osebna vozila in so
skupna za potrebe sejemske dejavnosti in potrebe zaposlenih v
V 8. členu sprejetega odloka, v točki a) Pogoji za prometno
tovarni HYB (221 PM).«
- na koncu celotnega besedila doda besedilo v novem odstavku, ureditev, se spremeni zadnji stavek drugega odstavka, ki glasi:
pod točko »c2): Pogoji za zunanjo ureditev območja na »Rekonstrukcija lokalne ceste za Turopolje se izvede po
jugozahodnem delu ZN, zaradi rekonstrukcije ceste Turopolje: posebnem projektu, pri čemer pa so rešitve v tem zazidalnem
»Hodnik za pešce se predvidi na severnem delu lokalne ceste načrtu načrtovane tako, da omogočajo izvedbo cestišča z voznima
Turopolje in se ga zaključuje s stopniščem na osrednji sejemski pasovoma 2 x 2,5 m, enostranskega hodnika za pešce širine 1,60 m,
prostor. Ob parkirišču po zazidalnem načrtu za sejemske bankin po 0,50 m ter zeleni vmesni pas z drevoredno zasaditvijo.«
dejavnosti se uredi na koti ceste za Turopolje zeleni vmesni pas z
8. člen
drevoredno zasaditvijo. Na jugozahodnem vogalu parcele št. 2923
k.o. Šentjernej se uredi odjemno mesto za potrebe
stanovanjskega območja Turopolje - sever, pri stopnišču za V 9. členu sprejetega odloka, v točki b) Pogoji za ureditev
sejemski prostor pa kolesarnico oz. nadkrite površine za kolesa. komunalne infrastrukture, se v tretji alinei, z naslovom »Vodovod
in kanalizacija«,
Na zelenih površinah se predvidijo mesta za sedenje - klopi.«
URADNI VESTNIK
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- prvi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom in se na novo
glasi: »Oskrba s pitno in protipožarno vodo se zagotavlja iz
predvidenega sekundarnega vodovodnega omrežja primernih
dimenzij, ki se priključi na obstoječi vodovod PVC 110.
Predvideno - projektirano vodovodno omrežje (primarno in
sekundarno) mora biti iz nodularne litine ustreznih dimenzij in
mora potekati v javnih površinah. Takoimenovanih slepih krakov
v vodovodnem omrežju ne sme biti. K projektni dokumentaciji
(IP, PGD, PZI) mora investitor pridobiti od upravljavca vodovoda
projektne pogoje in soglasja na IP, PGD, PZI.
- doda besedilo v zadnjem stavku četrtega odstavka, ki se na novo
glasi: »Predvidena je izgradnja kanalizacije v ločenem sistemu,
odpadne padavinske vode pa se preko lovilcev olj in maščob
odvaja v ponikovalnice, katere so locirane izven vpliva povoznih
in manipulativnih površin.«
- na koncu sestavka doda naslednje besedilo, ki se glasi:
»Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in padavinske
vode (Ur.l. RS, št. 105/2002, 50/2004), Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Ur.l.RS, št. 47/2005) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št.
35/1996, 90/1998, 31/2001, 62/2001). Projektna rešitev odvajanja
in čiščenja padavinskih voda z javnih cest mora biti usklajena z
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest
(Ur.l. RS, št. 47/2005) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS,
št. 47/2005).«

- prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST
DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču),
- viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (pravilnik o tehničnih
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list
SFRJ, št. 30/1991).
Pri načrtovanju prostorskega akta (oz. sprememb in dopolnitev
prostorskega akta) se morajo upoštevati tudi požarna tveganja, ki
so povezana:
- s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno
nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
- z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških
procesov in
- z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi
območji.
10. člen
Besedilo 13. člena (faznost) sprejetega odloka se na koncu
sestavka dopolni z naslednjim besedilom, ki glasi: »Gospodarski
objekt z občasno gostinsko ponudbo se bo izvedel v prvi fazi, kot
nadomestilo gostinskega objekta v sklopu pokrite tržnice.«
11. člen
Besedilo 14. člena (tolerance) sprejetega odloka se za zadnjim
odstavkom dopolni z naslednjim besedilom: »Dopustna so tudi
odstopanja tras in lokacij infrastrukturnih objektov, v kolikor se
na terenu pokažejo bolj smotrne rešitve in le-te ne spremenijo
generalnih rešitev koncepta priključevanja na obstoječe
infrastrukturno omrežje.«

9. člen
12. člen
V 11. členu sprejetega odloka se v točki f) Varstvo pred požarom
dopolni naslednje besedilo, ki v celoti glasi: » v skladu z 22. členom
zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Ur. list RS, št. 71/93 in
87/01) upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s
katerimi bodo zagotovljeni:
- pogoji za varen umik ljudi in premoženja (če niso podani s
posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri
načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje
države);
- potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev
objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja
ognja ob požaru (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom,
se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni odmiki
med stavbami);

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled
v prostorih Občine Šentjernej.
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)
RAZGLAŠAM
P R A V I L N I K o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Šentjernej

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-57/2007-OS
Šentjernej, dne 07.03.2007

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03) ter v skladu z
Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list
RS, št. 14/06), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 5. redni seji, dne 07.03.2007 sprejel

P R A V I L N I K o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov
ter o povračilu stroškov v Občini Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se
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smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list RS, št 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št.
2/91-I, 4/93) in določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih,

URADNI VESTNIK

državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št.18/94, 36/96), v kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in
51/02, 100/05) ne določa drugače.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, ter članom nadzornega odbora pripada plačilo za njihovo
delo kot sejnina za udeležbo na seji, ki se oblikuje na podlagi tega
pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega
člena. Občinski volilni komisiji pripada nadomestilo v višini, ki ga
določa Zakon o lokalnih volitvah.

oziroma nagrada v višini največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi
funkcijo opravljal poklicno. Višina plače oziroma nagrade se
oblikuje na podlagi mesečnega poročila o opravljenih delovnih
urah, ki ga na predlog župana potrdi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta,
nadzornega odbora ter ostalih delovnih teles, ki jih določa Statut
občine Šentjernej je sejnina.

Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Znesek sejnine se določi v sorazmerju po dejansko
opravljenem delu v skladu s tem pravilnikom. Delo, ki ga opravlja
nepoklicni podžupan, kot član občinskega sveta oziroma drugih
delovnih teles, se obračunava v skladu s kriteriji, ki veljajo za
člane navedenih teles. Skupna vsota za opravljanje te funkcije ne
sme preseči z zakonom določenega limita.

Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z
županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal
poklicno.

8. člen
Plača poklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi sklepa o
določitvi plače.Prejemki nepoklicnih funkcionarjev se izplačujejo
na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata.

3. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji
pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plač
ila za opravljanje funkcije če funkcijo opravljajo nepoklicno.

9. člen
Članom občinskega sveta pripada za vsako udeležbo na
sklepčni redni seji sejnina v višini 105,00 EUR neto.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in
podžupan.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na
podlagi tega pravilnika. Višina plače oziroma plačila za
opravljanje funkcije so določena s tem pravilnikom.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
OZIROMA NAGRADE
4. člen
Osnovna plača župana in podžupana je določena s plačilnim
razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija oziroma s
plačilnim razredom, ki ga je funkcionar pridobil z
napredovanjem, če funkcionar lahko napreduje v skladu z
zakonom.
5. člen
V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 10/02, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 27/06, 68/06,
121/06, 1/07) in Odlokom o plačah funkcionarjev je funkcija
župana v občini Šentjernej razvrščena v 51. plačni razred. Župan
je upravičen tudi do dodatka za delovno dobo, ki se ne všteva v
osnovno plačo.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v
višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno,
ne pripada pa mu dodatek za delovno dobo.
6. člen
Funkcija podžupana je v skladu z Zakonom s sistemu plač v
javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev razvrščena v
plačni razred 36 - 43. Plačni razred podžupana določi župan ob
upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem
prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni
razred občinski svet.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača

Za redno sejo, za katero so potrebna nadaljevanja, se izplača
sejnina v višini 53,00 EUR neto.
Članom občinskega sveta pripada za vsako udeležbo na sklepčni
izredni seji sejnina v višini 53,00 EUR neto.
Predsedniku nadzornega odbora oziroma njegovemu
pooblaščenemu namestniku pripada za vsako udeležbo na
sklepčni redni seji občinskega sveta sejnina v višini 31,00 EUR
neto, za vsako udeležbo na sklepčni izredni seji občinskega sveta
pa sejnina v višini 26,00 EUR neto.
V primeru, da je občinski svetnik na seji občinskega sveta
zaradi kršitve reda odstranjen s seje ali z dela seje, ni upravičen do
sejnine oziroma nagrade.
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles
občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega
sveta, ne sme presegati 15% bruto letne plače župana.
10. člen
Plačilo se opravi mesečno, po izvedeni seji na podlagi evidence o
opravljenem delu, oziroma na podlagi evidence prisotnosti članov
občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
Sejnina pripada upravičencu pod pogojem, da je na posamezni
seji navzoč vsaj 2/3 časa (trajanja seje).
Članu občinskega sveta in članu delovnega telesa občinskega
sveta, ki na sejo zamudi več kot 15 minut ali predčasno zapusti
sejo brez odobritve predsedujočega, se nagrada zniža za 50%. To
velja v primeru, če so razlogi za izostanek neopravičeni.
11. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega
sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na
seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco o
prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava.

URADNI VESTNIK

7

Predsedniku komisije in odbora občinskega sveta pripada sejnina
v višini 62,00 EUR neto.
Članom komisije in odborov občinskega sveta pripada sejnina v
višini 42,00 EUR neto.
Sejnina se izplača za udeležbo na seji delovnega telesa, na podlagi
sklepa o imenovanju in v skladu z evidenco opravljenega dela, ki
jo vodi občinska uprava.
V primeru opravljanja dela v komisiji in odboru za že
obravnavano zadevo, in za katero so potrebna nadaljevanja, se
sejnina ne izplača.
12. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za
opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma za
udeležbo na seji ter plačilo za izvedbo nadzora in izdelavo
poročila. Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v
skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
V primeru opravljanja dela v nadzornemu odboru za že
obravnavano zadevo, in za katero so potrebna nadaljevanja, se
sejnina ne izplača.
Predsedniku nadzornega odbora pripada nagrada oziroma
sejnina v višini 62,00 EUR neto.
Članom nadzornega odbora pa pripada nagrada oziroma sejnina
v višini 42,00 EUR neto.
13. člen
Določbe 11. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij
in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se ne
uporabljajo za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in
članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali
imenuje občinski svet ali župan.
Predsednikom in članom delovnih teles iz prvega odstavka tega
člena, sejnina ne pripada.
14. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za
opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in
volitev pravico do nadomestila v skladu z zakonom o lokalnih
volitvah.

uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno
potovanje, ki ga izda župan. Nalog za službeno potovanje za
župana izda direktor občinske uprave, v njegovi odsotnosti pa
podžupan občine.
Članom občinskega sveta, predsedniku in članom nadzornega
odbora ter predsednikom in članom delovnih teles občinskega
sveta povračilo stroška prihoda in odhoda s seje ne pripada.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA IN USKLAJEVANJE
PREJEMKOV
16. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin
in povračil drugih stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se
zagotavljajo iz sredstev proračuna občine Šentjernej. Izplačujejo
se do 20. v mesecu za pretekli mesec, oziroma po dostavljeni
evidenci prisotnosti, s katero razpolaga občinska uprava.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ne glede na določila prvega odstavka 5. člena tega pravilnika
župan od 01.01.2007 prejema osnovno plačo, ki pripada 51.
plačnemu razredu. Nesorazmerje v višini štirih plačnih razredov
se odpravi po določbah 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Ur. L. RS, št. 14/06) postopoma do decembra 2009.
18. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in povračila
stroškov, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in
članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov
občinskega sveta in župana, ki niso člani občinskega sveta, se
izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja, na
podlagi evidence prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah
in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03 in
dopolnitev pravilnika Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 4/06).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporablja naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

Nadomestilo se izplača na podlagi sklepa o imenovanju.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI
PREJEMKI

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

15. člen
Občinski funkcionarji, predsedniki in člani delovnih teles
občinskega sveta in župana ter člani nadzornega odbora imajo ob
predložitvi dokazila pravico do povračila stroškov, ki jih imajo pri
opravljanju funkcije in v zvezi z njo.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila
stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice, potni stroški,
stroški prenočevanja) v skladu z zneski drugih osebnih prejemkov
in povračil, ki jih določajo veljavni predpisi za zaposlene v
občinski upravi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom
in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo).
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
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Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Občinska uprava Občine Šentjernej
Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.
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