Šentjernej, 2. julij 2007

Številka 7/2007

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) in 93. člena Poslovnika
Občinskega sveta občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet občine Šentjernej na 9. redni seji dne 27.06.2007 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča občine Novo mesto – za naselje Šentjernej, ki
obsega:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za
naselje Šentjernej (Uradni list RS, št. 15/98),
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za
naselje Šentjernej (Uradni list RS, št. 48/98),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto za
naselje Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/03),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za
naselje Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/04),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za
naselje Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/05),
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
5/06),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za
naselje Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/07) in
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za
naselje Šentjernej, popravek (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/07)
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-101/2007-OS
Šentjernej, dne 27.06.2007

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za
pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto
– za naselje Šentjernej, uradno prečiščeno besedilo (PUP ŠENT- UPB-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za pomembnejša
lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Šentjernej (v nadaljnjem
besedilu: prostorski ureditveni pogoji), ki jih je pripravila Fakulteta za
arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo VTO Arhitektura pri Univerzi v
Ljubljani, pod številko projekta 48/89, v juniju 1991. Sestavni del odloka so
grafične priloge na temeljnih topografskih načrtih M 1: 5000 in katastrskih
načrtih M 1: 2880, 1: 1440 ali 1: 1000.
2. člen
S temi prostorskimi ureditvenimi pogoji se določajo merila in pogoji za
gradnje ter druge ureditve in drugi ukrepi v zvezi z urejanjem prostora
znotraj meje urbanistične zasnove pomembnejšega lokalnega središča:
šifra naselja
Šentjernej
284
in sicer v tistih območjih, v katerih je z družbenim planom Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 1990 (Skupščinski
Dolenjski list, št. 15/90) predvideno urejanje s prostorskimi ureditvenimi
pogoji ali urejanje s prostorskimi izvedbenimi načrti, za čas, dokler ti ne
bodo sprejeti ter na območjih že realiziranih prostorskih izvedbenih
načrtov.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
A. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE PROSTORA
3. člen
Prostor posameznega naselja je razdeljen na ureditvene enote (v
nadaljnjem besedilu: tudi UE, označene z I, II…). Ureditvene enote so
razdeljene na morfološke enote (v nadaljnjem besedilu: tudi ME,
označene z /A, /B, /C…).
4. člen
Merilo gradnjam ter drugim ureditvam so avtohtone in druge kvalitetne
sestavine kulturne krajine, urbanih in ruralnih naselbin in arhitekture.
Tako se pri gradnjah ter drugih ureditvah še posebej upoštevajo ekološko
pozitivna razmerja, vpliv na mikroklimo, floro in favno ter celovit vpliv na
splošni bivalni standard. Merila posegov se podrejajo kulturni krajini

naselja kot celoti in njenim posameznim delom.
Pri vrednotenju posledic gradenj ter drugih ureditev se upošteva tudi
splošni kontekst prostora, podan v strokovnih osnovah, ki so bile izdelane
za posamezna naselja.
A1: Prostor kulturne krajine izven urbanih in ruralnih naselij in drugih
naselbinskih sklopov
5. člen
Prostor kulturne krajine tvorijo elementi kulturne krajine, ki kot spoznane
sestavine prostora največ prispevajo k njegovi identiteti. Razdeljeni so na
območja, robove, poglede in vstope. Grafično so prikazani na temeljnih
topografskih načrtih M 1:5000.
6. člen
Najkvalitetnejša območja kulturne krajine morajo ohranjati svoj fizični
obseg, način rabe prostora, pomen in vlogo, ki jo imajo v krajini. Njihovo
strukturo je možno spreminjati le z elementi, ki omogočajo boljše
ekološke in bivalne pogoje, pri tem pa se njihova vizualna podoba, pomen
in vloga ne smejo bistveno spremeniti.
Kvalitetna območja kulturne krajine morajo ohraniti svoj fizični obseg,
pomen in vlogo v kulturni krajini ter tiste karakteristike, s katerimi
sooblikujejo kvaliteto kulturne krajine.
Manj kvalitetna območja kulturne krajine morajo ohraniti specifičnost
svoje usmeritve v širšem prostoru in ugotovljene kvalitetne elemente.
Predvideni posegi morajo zagotavljati izboljšanje vsebine, pomena in
oblikovnih vrednosti v hierarhiji celotne kulturne krajine.
Nekvalitetni elementi območja kulturne krajine ohranjajo osnovne
elemente, reliefa in posamezne ugotovljene kvalitetne elemente. Posegi v
prostor morajo izboljšati negativne elemente območja.
7. člen
Najkvalitetnejše robove kulturne krajine je potrebno v celoti ohraniti.
Kvalitetni robovi kulturne krajine morajo ohraniti svojo vlogo in pomen v
prostoru ter osnovne, predvsem pa likovne prostorske karakteristike.
Manj kvalitetni robovi kulturne krajine ohranjajo svojo vlogo v prostoru in
likovno prostorske kvalitete. Posegi vanje ne smejo rušiti vzpostavljenih
kvalitetnih razmerij v prostoru kulturne krajine.
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Nekvalitetni robovi kulturne krajine se naj izboljšajo oziroma naj se
odpravijo njihove negativne sestavine.
8. člen
Najkvalitetnejše poglede v kulturni krajini je potrebno varovati v vseh
sestavinah in značilnostih.
Posegi v prostor ne smejo spreminjati, ukinjati ali omejevati vrednosti
pogleda na način, s katerim bi ga prevrednotili v pogled nižjega
kvalitetnega razreda od sedanjega.
Pogled se ne sme spreminjati po vrsti (npr. iz panoramskega v sekvenčni),
če to ni v skladu z naravo danih komponent prostora, položajem točk
opazovanja ali z razvojnimi danostmi prostora kulturne krajine.
9. člen
Najkvalitetnejši ambienti vstopov v naselje ali v kulturno krajino se morajo
ohraniti.
A2: Prostor urbanih in ruralnih naselij in naselbinskih sklopov kulturne
krajine naselja
a. Splošna merila in pogoji za gradnjo in oblikovanje gradbenih enot
10. člen
Gradbena enota (v nadaljnjem besedilu: tudi GE) je prostorsko,
funkcionalno in lastniško zaključena enota z neposrednim priključkom na
javni mestni ali ruralni prostor. Obsega prostor zemljišča z vsemi objekti
na njem.
11. člen
Pri novogradnjah, nadomestnih gradnjah se morajo vsi objekti visokih
gradenj in njihovi deli, ki jih takšni posegi zadevajo, oblikovati le v sklopu
pogojev in meril, ki so opredeljeni za glavne in pomožne stavbe
predpisanega tipa GE.
12. člen
Gradbena parcela gradbene enote se določi na osnovi vloge lokacije v
naselju in krajini (nova enota naj dopolnjuje obstoječa kvalitetna razmerja
v morfološki enoti in širše), namembnosti in smiselnega zaključevanja
parcelacije ob upoštevanju bodočega razvoja sosednje gradbene enote in
objektov.
Za individualne stanovanjske objekte je največja velikost gradbene enote
praviloma 700 m2.
Za ruralne gradbene enote - kmetije se velikost gradbene parcele določi
glede na velikost gospodarskih objektov, obseg kmetijske proizvodnje ter
njihove možnosti širjenja, manipulativnega prostora in prostora za
shranjevanje kmetijske mehanizacije. Širina gradbene parcele je okrog
gospodarskih objektov praviloma najmanj 5 m, velikost manipulativnega
prostora mehanizacije najmanj v radiju 15 m, širina dovoza najmanj 3 m.
13. člen
Pri opredelitvi lokacije objekta je potrebno predvideti zunanjo ureditev
gradbene enote, še posebno pri objektih, predvidenih za urbane
dejavnosti.
Pri tem je potrebno upoštevati:
- višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjim
zemljiščem; podporni zidovi se lahko izvedejo samo na delih, kjer ni
možno drugačno zavarovanje brežin, ob načelnem upoštevanju
avtohtonih načinov njihove gradnje (škarpe...) in materialov. Oporni
zidovi do višine 1,00 m morajo biti odmaknjeni od ceste ali parcelnih
meja najmanj 0,5 m oziroma manj, v kolikor se pridobi soglasje
soglasodajalcev posameznih komunalnih naprav in objektov. Nadaljnji
najmanjši odmik se veča z višanjem višine zidu;
- okolico novih objektov, predvsem prostor na oduličnih straneh parcele,
naj se zazeleni z avtohtonimi rastlinami. Pretežno se naj uporabi nizka
vegetacija, sklopi nove visoke vegetacije pa naj ne zakrivajo kvalitetnih
obstoječih pogledov ali prostorskih dominant.
- ograje so dopustne zaradi varovanja objektov in zemljišča pred
neželenimi vplivi okolice, zavarovanja območja pred nevarnimi vplivi za
ljudi in živali ter preprečevanja nedovoljenega prečkanja območij v
skladu s tehničnimi predpisi varovanja. Ograje se lahko izvedejo v
zelenju iz avtohtonih grmovnic ali kot leseni plotovi. V pretežno obrtni
ali industrijski coni naselja ali pri športnih objektih so dovoljene žičnate
ograje. Žične ograje v stanovanjskih ali drugih območjih naselja morajo
biti obrasle z zelenjem. Betonske ali zidane ograje niso dovoljene, razen
izjemoma parapetni zid višine največ 20 cm.
Ograje ne smejo biti višje od 1,2 m, razen v primeru posebnih varnostnih
zahtev. Praviloma morajo biti vse ograje, višje od 0.6 m, z zunanje strani
glede na gradbeno enoto, ozelenjene.
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Na delih, kjer gradbena enota meji na pomembnejšo javno dejavnost
naselja, se ograje praviloma ne izvajajo. V tem primeru je obcestna fasada
izvedena tako, da zagotavlja ustrezno fizično zaščito.
V prostoru GE ni dovoljena lokacija začasnih objektov razen, če je možna
njihova postavitev na gradbeno linijo in če so namenjeni javni ponudbi. V
tem primeru veljajo lokacijski pogoji za začasne objekte v javnem prostoru
(člen 19).
14. člen
Gradbene enote in stavbe na njih se morajo poleg priključitve na
električno in vodovodno omrežje priključevati tudi na ostale vrste javnih
napeljav, če le-te obstajajo oziroma, ko se naknadno izvedejo:
- kanalizacijo,
- javni ogrevalni sistem,
- plinovodno napeljavo.
15. člen
Dograjujejo in prenavljajo se lahko vse vrste objektov, tudi pomožni
gospodarski ali drugi objekti, v kolikor se njihova namembnost
dolgoročno ne spreminja in je v skladu s pogoji posamezne morfološke
enote.
Sprememba namembnosti prostorov oziroma objektov je možna, če ni v
nasprotju z dolgoročno rabo prostora, z zmogljivostmi predpisane stavbne
strukture in drugimi določili morfološke enote.
Objekti morajo biti locirani tako, da ni motena osnovna dejavnost
sosednje posesti, da je možno vzdrževanje objektov in da so upoštevani
varstveni predpisi. V primerih, ko zaradi specifičnosti obstoječe pozidave
in parcelnega stanja ni možno zagotoviti vseh pogojev, mora odmik
objekta od meje sosednjega zemljišča znašati najmanj 2 m. Manjši odmiki
so dovoljeni le v soglasju z lastniki sosednjih zemljišč.
16. člen
Pri vzdrževalnih delih na obstoječi stavbi je potrebno ohraniti vse osnovne,
kvalitetne lastnosti zunanjosti njene arhitekture: fasadno kompozicijo s
posameznimi elementi fasad, posamezne fasadne elemente, njeno
teksturo (vrsto in površinsko obdelavo materialov fasadnih površin) in
barvo. Pri stavbi, ki nima posebne arhitekturne ali ambientalne vrednosti,
se zgoraj našteti elementi tudi pri vzdrževanju lahko spreminjajo v skladu z
oblikovnimi usmeritvami za stavbe njenega tipa.
b. Urbanistični in arhitekturni elementi gradbenih enot in stavb.
17. člen
Pri oblikovanju posameznih gradbenih enot in stavb morajo biti
upoštevani naslednji urbanistični in arhitekturni elementi:
Vogal kareja ali stavbnega niza
Če glavno stavbo hkrati omejujejo gradbene linije dveh ali treh različnih
javnih mestnih ali ruralnih prostorov, potem se stik oblikuje kot vogal
kareja ali stavbnega niza. Pri tem so pomembne kvalitetne rešitve stika
strešnih površin, strešnih vencev in fasadne členitve, najpomembnejše pa
je celostno oblikovanje vogala z upoštevano valorizacijo obstoječih kvalitet
in značaja posameznih javnih prostorov in stavb.
Glavna stavba
Po vsebini in značaju je najpomembnejša stavba gradbene enote, ki določa
tudi prostorski odnos med gradbeno enoto in javnim prostorom.
Pomožna stavba
Zagotavlja notranji (pokriti) prostor preostalim dejavnostim gradbene
enote. Oblikuje prostorski odnos do sosednjih GE, včasih tudi do
naravnega prostora. V tem primeru sooblikuje vizualno mejo naselja.
Glavna fasada
Oblikuje del kulise javnega prostora ter hkrati arhitekturni izraz odnosa
gradbene enote s splošno stavbno strukturo do javnega prostora. Obsega
celotni obulični fasadni plašč vseh stavb gradbene enote s splošno stavbno
strukturo, če v oblikovnih pogojih stavb ni opredeljeno drugače. Z
oblikovanjem glavnih fasad stavb se na gradbeni enoti realizira tudi
pomen in značaj javnega prostora. Ob tem se glavna fasada ob
najpomembnejšem javnem prostoru oblikuje kot najpomembnejša (z
oblikovanjem, vsebino), glavna fasada ob pomembnem javnem prostoru
kot pomembna itd.
Vsaj najpomembnejša glavna fasada mora biti oblikovana tako, da
omogoča prezentacijo javnega, poslovnega in drugega programa enote.
Če prostorski pogoji gradbene enote omogočajo dejavnost javnega
značaja, potem mora biti poleg možnosti vizualne prezentacije dejavnosti
z ustreznimi instalacijskimi priključki zagotovljeni tudi pogoji za montažo
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vizualnih sporočil (oglasnih tabel, reklam, displayev...) brez kasnejših
dodatnih zidarskih del na fasadi. Ureditve za prezentacijo dejavnosti
gradbene enote se organizirajo predvsem v pritličnem delu glavne stavbe v
sklopu oblikovanja podnožja glavne fasade.
Celotna fasada mora biti oblikovana v enotni fasadni kompoziciji in
enotnem proporcijskem sistemu. Vsaj najpomembnejši fasadni elementi
so praviloma urejeni v vertikalnih kompozicijskih oseh.
Mejna fasada
Načelno je oblikovana kot povsem ravna fasadna površina. Stavba mora
biti v tem delu zasnovana tako, da se mejno fasado nemoteno preoblikuje
v slepo fasado, brez okenskih in vratnih odprtin.
Podaljški v sosednjo GE, razen strešnega venca v širini do 20 cm, niso
dovoljeni. Takšen strešni venec je lahko le montažen oziroma je vgradljiv v
protipožarni zid z dilatacijo.
Stik dveh mejnih fasad na parcelni meji ali meji gradbenih enot mora biti
izveden s protipožarnim zidom in protipotresno dilatacijo. Na glavni
fasadi se taksen stik praviloma oblikovno izvede v povezavi z vertikalnim
odtokom meteorne vode.
Investitor, ki priziduje stavbo na meji GE k sosednji stavbi, je dolžan
izvesti protipožarni zid in protipotresno dilatacijo.
Kot mejna fasada na meji gradbene enote se šteje stavba, ki je od meje
gradbene enote odmaknjena manj kot 30 cm. Investitor sosednje GE
lahko v tem prostoru izvede protipožarni zid in protipotresno dilatacijo.
Notranja fasada
Je vzdolžna fasada glavne stavbe, ki praviloma sooblikuje notranje
dvorišče.
Notranje dvorišče
Je osnovni zunanji funkcionalni prostor GE, ki je praviloma ločen od
javnega prostora - z glavno stavbo. Njegova optimalna dimenzija je večja
od širine glavne stavbe. Najmanjša dimenzija ne more biti manj od 8 m, če
so na GE tudi pomožne stavbe.
Uvoz in vhodi
Uvoz za motorna vozila se lahko organizira le izven območja vogala kareja
ali stavbnega niza, ki je v tem primeru širok toliko kot glavna stavba,
vendar ne manj kot 8 m.
Na glavni fasadi ni dovoljeno organizirati uvozov za vozila (v garaže,
skladišča...) razen izjemoma:
- uvoz za osebna in lahka tovorna motorna vozila do 2 t nosilnosti v kletno
garažo, ki ima kapaciteto najmanj 10 parkirnih mest, hkrati pa mora
praviloma biti omogočena tudi dostava za potrebe gradbene enote s
tovornimi vozili do 5 t nosilnosti;
- uvoz za interventna vozila (gasilska, reševalna, policijska...).
Vhodi za pešce na glavni fasadi v glavno stavbo GE se morajo oblikovati
glede na naslednjo hierarhijo pomembnosti:
- v javne prostore,
- v (druge) poslovne prostore,
- v stanovanja.
Glavnih vhodov se na čelnih fasadah stavb praviloma ne oblikuje, razen če
je glavna stavba pravokotna na najpomembnejši javni prostor. V tem
primeru se vhodi za pešce organizirajo iz najpomembnejšega dvorišča GE.
Vhode v druge gospodarske in pomožne prostore iz najpomembnejših
fasad ni dovoljeno vzpostavljati.
Kota pritličja
Kota pritličja je izhodiščna višinska kota stavbe. Meri se na strani
najpomembnejšega javnega prostora in je praviloma na isti višinski koti
oziroma je lahko od nje dvignjena:
- praviloma do treh stopnic,
- za največ polovico višine pritličja.
Streha
Simetrična dvokapnica:
Ima lahko le naklon med 40 in 47 stopinj, izjemoma, s posebno
utemeljitvijo in oceno vpliva na spremembo krajine naselja, med 35 in 40
stopinj. Naklon se v okviru tega prilagaja naklonom strešin uličnega niza.
Strešni površini sta praviloma enoviti ploskvi z eno osnovno vrsto kritine in
brez strešnih izzidkov.
Vsi posebni elementi strehe morajo biti usklajeni v kompozicijo glavne(ih)
fasad(e), praviloma z upoštevanjem istih glavnih kompozicijskih osi.
Ravna streha:
Skupaj s strešnim vencem je oblikovana tako, da je v merilu normalne
perspektive pešca iz uličnega prostora dojemljiva kot ravna streha s
strešnim vencem (brez vidnih naklonskih strešin). Kompozicija strešnih

elementov mora biti pri ptičjih perspektivah harmonična, merilo teh
elementov pa podrejeno merilu celovitosti strešne površine. Osnovna
kritina ne sme biti refleksna, njena barva pa usklajena z barvnim
koloritom streh v krajini.
Kritina:
Dovoljena je le uporaba lokalnemu koloritu prilagojena barva kritine
(opečno rdeče, izjemoma črno - sive in črno - rjave). Uporaba starejših
kritin (slame, skodel...) je dovoljena pod pogojem, da je z atestom
dokazana predpisana požarna varnost in da ustrezajo tudi drugim
tehničnim normativom, predpisanim za strešne kritine.
Površinska struktura osnovne kritine ne sme dajati svetlobnih refleksov,
s tem, da je dovoljena uporaba bakrene pločevine, z dovoljenjem
pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine pa tudi drugih
kritin, ki sčasoma refleks izgubijo.
Priključki, merilne postaje
Pri posegih, ki se nanašajo na celotno fasadno površino, je potrebno
opredeliti:
- položaj in obliko potrebnih merilnih in razdelilnih elementov
priključkov na javno infrastrukturno omrežje, najmanj pa omarico s
priključkom ter merilnim sistemom:
- na električno omrežje,
- telefonsko omrežje in vse druge priključke, na katere se gradbena
enota priključuje in se po veljavnih predpisih morajo izvajati kot
dostopni na zunanji fasadi.
Vsi priključki na gradbeno enoto se lahko izvedejo le na eni sami glavni
fasadi.
Če stavbe gradbene enote mejijo na več kot dva javna prostora, potem se
vse zgoraj navedene instalacije izvedejo na glavni fasadi, ki meji na manj
pomemben javni prostor.
c. Urbanistični in arhitekturni tipi gradbenih enot in objektov
18. člen
Mestna gradbena enota (stanovanjska, poslovno stanovanjska in
poslovna)
Gradbene linije mestnega prostora oblikujejo stavbe tipa mestna stavba,
ki z glavnimi fasadami tvorijo strnjen obod ulice, trga in z notranjo
fasado obod notranjega atrija.
V mestni GE se ne sme postavljati:
- skladišča, prodajalne gradbenega materiala in mehanizacije,
- individualna prodaja plina,
- industrijska reja živali, enote škodljive prehrambene proizvodnje
(predelava mesa ipd.),
- obdelava kovin v zunanjih prostorih.
Mestna stavba
Mestna stavba se načeloma locira vzdolžno ob ulici, trgu. Vzdolžna
fasada je v tem primeru glavna fasada.
Vhodi in uvozi se organizirajo tako, da je glavni peš vhod z ulične, trške
strani na glavni fasadi mestne stavbe, uvoz pa s stranske ulice ali čez
dvorišče. V primeru strnjenega oboda kareja se lahko izjemoma uredi
dovoz iz ulične strani.
V stavbi ni dovoljena materialna proizvodnja in skladiščenje na
površinah, večjih od 50 m2. V nobeni od etaž nad koto pritličja ni
dovoljeno skladiščenje ali arhiviranje na več kot 30% površine, če taksen,
deponijski prostor ni javen. Streha je lahko izključno tipa klasična
dvokapnica.
Poslovna mestna stavba:
Pritlični in delno nadstropni prostori se lahko namenijo za poslovne
neproizvodne dejavnosti, če je možno urediti potrebne višine etaž,
osvetlitev, organiziranje funkcionalne tlorisne zasnove in instalacije.
Vhodi v poslovni del morajo biti praviloma ločeni od vhodov v servisne,
sekundarne prostore, ki se lahko organizirajo iz notranjega dvorišča.
Poslovno stanovanjska mestna stavba:
Pritličje se nameni za javno funkcijo, v nadstropju mora biti stanovanje.
Uredi se na koti javne peš površine.
Glavni vhod v javni prostor v pritličju se uredi iz ulice ali trga,
stanovanjski in servisni vhod se izvede ločeno, skozi presledek uličnega
niza ali iz atrija.
Nadstropje se lahko uporablja zgolj za bivanje ali kot delovni prostor (do
50 % površine) za neproizvodne dejavnosti, ki jim osnovni standardi
stanovanjske stavbe ustrezajo (svetla višina, instalacije, naravna
osvetlitev, brez povzročitve dodatnega hrupa izven stanovanja).
Pomožna mestna stavba:
Ne smejo se postavljati na niz glavnih fasad proti ulici oziroma trgu in ne
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smejo biti višje od najnižje stavbe tipa mestna stavba. Pri določanju višine
je potrebno ohranjati bivalne in delovne pogoje sosednjih mestnih stavb.
Kadar obstoječa višina pomožne stavbe ogroža kvaliteto bivanja in dela v
mestni stavbi, se mora objekt znižati. Širina ne sme presegati širine mestne
stavbe. Pomožna stavba se lahko intenzivno izrabi za poslovne in
stanovanjske namene, ko je v ta namen izkoriščena mestna stavba na
gradbeni enoti.
Trška gradbena enota
(stanovanjska, poslovno-stanovanjska in poslovna trška )
Trška stavba:
Trška stavba se načeloma locira vzdolžno ob ulici oziroma trgu ali drugem
pomembnem javnem prostoru. Vzdolžna fasada je v tem primeru glavna
fasada. Vodi in uvozi se organizirajo tako, da je glavni vhod za pešce na
glavni fasadi stavbe, sekundarni na notranji fasadi, uvoz pa se uredi skozi
presledke stavbnih nizov na dvorišče. Uvoz ne sme biti ožji od dveh
metrov ali širši od štirih metrov. Če je to možno, se uvoz uredi s stranske
ulice. V stavbah trške gradbene enote ni dovoljena materialna
proizvodnja, razen na površini manjši od 50 m2 v pritličju.
Vzdolžna trška stavba je z vzdolžno fasado orientirana na javni prostor.
Ob investicijskih vzdrževalnih delih ali nadomestnih gradnjah se
upoštevajo obstoječi gabariti oziroma se lahko stavba skrajša tako, da
presledek stavbnega niza ni širši od petih metrov.
Prečna trška stavba se lahko oblikuje le na parcelah, na katerih se je tudi
razvila in ohranila. Ob širitvah stavbe se hkrati razširi tudi streha.
Stanovanjska trška stavba:
Pritličje in nadstropja so namenjena izključno stanovanjski funkciji. Glavni
vhod se organizira na glavni fasadi.
Poslovna trška stavba:
Pritlični in delno nadstropni prostori se lahko namenijo za neproizvodne
dejavnosti. Glavni vhod v poslovni del z javnim programom se uredi na
glavni fasadi, ostali vhodi so praviloma ločeni in se organizirajo iz
notranjega dvorišča.
Poslovno stanovanjska trška stavba:
Pritličje se lahko nameni javni funkciji, v nadstropju mora ostati (ali se na
novo vzpostaviti) stanovanje. Glavni vhod v javni prostor se izvede na
glavni fasadi.
Pomožna trška stavba:
Ne sme se locirati tako, da bi zapirala dvorišče. Vhodi in osvetlitve stavbe
so možne z notranjega dvorišča. Širina notranjega dvorišča je lahko
najmanj osem metrov.
Višina pomožne stavbe ne sme presegati višine trške stavbe. Pri določanju
višine je potrebno ohranjati bivalne ali delovne pogoje v sosednjih trških
stavbah. Kadar obstoječa višina pomožne stavbe ogroža kvaliteto bivanja
in dela v trški stavbi, se mora objekt primerno znižati.
Pomožna stavba, ki se locira vzdolž meje parcele, je od nje odmaknjena
najmanj tri metre. Če se locira v nadaljevanju obstoječe pomožne stavbe v
ozadje parcele, mora biti vsaj za en meter nižja od obstoječe pomožne
stavbe.
Pomožna stavba se lahko intenzivno izrabi za poslovne ali stanovanjske
namene, ko je že izkoriščena trška stavba na parceli.
Pomožna stavba ne sme biti širša od trske stavbe.
Ruralna gradbena enota- domačija
(v nadaljnjem besedilu: RGE-domačija)
Oblikuje se lahko le okoli notranjega dvorišča z najmanjšo dimenzijo 15
m.
Stanovanjska stavba se umesti na gradbeno linijo z glavno fasado na ulico
in ločuje z javnim prostorom od notranjega dvorišča. Vse stavbe GE so
lahko le pritlične ali pa je lahko stanovanjska stavba visoka največ
P+1(kadar to dovoljuje merilo naselja). Vertikalni silosi se uredijo v
okviru gospodarskih objektov.
Suburbana gradbena enota
(v nadaljnjem besedilu: suburbana GE)
Lahko se oblikuje okoli notranjega dvorišča, praviloma so stavbe
orientirane vzdolž plastnic. Osrednja je stanovanjska stavba, ki je pritlična.
Na javni prostor se oblikuje glavno fasado. Vse stavbe so pravokotne,
razmerje širine proti dolžini je najmanj 2:3.
Javnih dejavnosti se načeloma v to enoto ne vnaša.
Gradbena enota individualne stanovanjske hiše
(v nadaljnjem besedilu: GE ISH)
Gradbena enota ima lahko le eno, osrednjo stanovanjsko stavbo, ki so ji
pomožne stavbe prostorsko podrejene. V njej se lahko organizirajo poleg
najmanj enega stanovanja le dejavnosti, ki ne presegajo predpisane ravni
hrupa in ne vežejo nase dodatnega motornega prometa (največ dva
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osebna ali dostavna vozila na dan). Kjer je možno organizirati večje število
parkirnih mest, se dejavnost uskladi s pogoji soglasodajalcev.
Stanovanjska hiša:
Stanovanjska stavba ne sme izstopati iz gabarita obstoječe morfološke
enote, ki se ji mora prilagoditi z višino, obliko, orientacijo strehe in
materiali ob upoštevanju gradbene linije. Stavba mora biti najmanj tri
metre odmaknjena od parcelne meje, tlorisno razmerje pa se mora
približati razmerju 2:3.
Stanovanjska stavba, ki je postavljena vzdolž ulice ali trga, se uredi tako, da
se vzdolžna fasada oblikuje kot glavna fasada. Stanovanjska stavba, ki je
postavljena čelno na ulico ali trg, na čelni strani fasade ne sme imeti vhoda
v garažo. Kot glavna fasada se oblikuje tista fasada, ki je bolj odprta na
prostor ulice ali trga.
Pomožna stavba:
Pomožne stavbe se ne sme postavljati pred glavno fasado stanovanjske
stavbe, razen v primerih, ko je možno s primernim oblikovanjem sanirati
obstoječe stanje in izboljšati prostorski odnos med stanovanjsko stavbo in
vplivnim delom ulice ali trga ali ko je z dograditvami sosednjih stavb že
določena nova gradbena linija. Pomožna stavba (dozidava) ima lahko
ravno streho ali takšno, ki ne degradira prostorske celovitosti glavne
stavbe in se lahko nameni za javni program.
Ostale pomožne stavbe so lahko le pritlične, odmaknjene od parcelne
meje najmanj tri metre, prislonjene na stanovanjsko stavbo ali od nje
odmaknjene najmanj za svojo višino in jih ni dovoljeno uporabljati za
poslovne namene.
d. Splošna merila in pogoji za urejanje javnega prostora
19. člen
Začasni objekti
Locirajo se lahko v javni ali poljavni prostor pod naslednjimi pogoji:
v času gradbenih del, javnih prireditev in izrednih razmer,
na tržnicah v naseljih za potrebe stalnih prodajnih mest,
če v prostoru optimalnega radija pešcev (200 m) okoli predlagane
lokacije ni tovrstne ponudbe,
če so izkoriščene vse druge možnosti za pridobitev ustreznih
prostorov v grajenih stavbah naselja,
če je dejavnost usklajena s prostorom, v katerem se nahaja in bo
omogočala večje število uporabnikov najmanj polovico dneva,
če urbanistične lastnosti ambienta omogočajo njegovo kvalitetno
umestitev z ohranitvijo ambientalnih kvalitet (zelenic, parkov,
platojev, trgov).
Za začasne objekte se uporabljajo stojnice in kioski, ki se izberejo za
naselje. Tip stojnice ali kioska se mora prilagoditi obstoječi urbani opremi
oziroma se predlaga novo.
Zunanja ureditev ter priključitev na javne mestne površine mora
zagotavljati ustrezno prometno varnost. Zagotovljeno mora biti ustrezno
število parkirnih mest (za gostinske, trgovske ipd. najmanj tri, za dejavnosti
kot prodaja časopisov ipd. pa najmanj eno), enote ob glavnih cestah pa
morajo imeti zagotovljen tudi prostor za varno ustavljanje vozil (drugi pas,
uvoz ob parceli ipd.). Ob takšnih cestah morajo biti pločniki v dolžini
najmanj 10 m okoli objekta dodatno zavarovani s fizičnimi barierami tako,
da bo na njih preprečeno ustavljanje in parkiranje.
20. člen
Reklamna sporočila
Reklamna sporočila in drugi tovrstni objekti in ureditve (poslikave fasad,
ekrani...) so lahko razmeščeni le za to namenjenih površinah na glavnih ali
slepih stranskih fasadah.
Ta sporočila so lahko nameščena le:
v ravnini fasadne plošče, kot ploskovni elementi fasade,
v osrednjem delu glavne fasade (oziroma najmanj 2,5 m od nivoja
javnega prostora). Segajo lahko največ 90 cm v javni prostor in so
lahko veliki do 1,5 m2.
B. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
21. člen
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sanacija obstoječega
prometnega omrežja in naprav mora biti usklajeno z:
zmogljivostmi in lastnostmi prostora naselja, kulturne krajine naselja
in njihovimi elementi ter
obstoječimi predpisi, ki urejajo to področje.
Ob zamenjavi zgornjega ustroja cestnega telesa se naj rekonstruirajo tudi
ostale komunalne naprave in objekti, ki so v njem.
Znotraj naselij se načrtovanje in izvajanje sprememb na objektih cestnega
omrežja lahko izvaja le v okviru programskih izhodišč in usmeritev
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izvedbenih načrtov. Na območjih, za katere je predvidena izdelava
ureditvenega načrta, se cestno omrežje sanira oziroma preureja
vzporedno z urejanjem javnih mestnih površin pešca ob cestišču, javnih in
poljavnih parkirišč ter celotne obstoječe in predvidene infrastrukture v
prostoru prometne ureditve.
22. člen
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da ne
poškodujejo ceste in cestnih objektov.
Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na lokalno dovozno
prometno omrežje s skupnim priključkom.
Glavne stavbe GE ter druge stavbe, ki so od javnih prometnih površin
oddaljene več kot 20 m, morajo imeti urgentni dovoz. Tudi vsi ostali
objekti GE naj imajo zagotovljeno vsaj možnost urgentnega dovoza,
vendar pa marajo imeti hkrati zagotovljene možnosti za gašenje iz javnega
vodovodnega omrežja. Slepo zaključene ulice marajo biti izvedene z
obračališčem.
Parkirišča morajo biti zagotovljena na gradbeni parceli objekta. Pri
opredeljevanju namembnosti oziroma pri spreminjanju namembnosti
objektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest, glede na
vrsto dejavnosti.
Pri posegih, ki tangirajo prometno omrežje in naprave, je potrebno
pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa.
C. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO
UREJANJE TER TELEKOMUNIKACIJE
1.

Splošne usmeritve

23. člen
Komunalni in energetski vodi se praviloma vodijo:
znotraj naselij v javnem prostoru,
v zaledju naselij po mejah posameznih prostorskih sklopov.
V rezervatih in varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih energetskih
in komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav,
prizidav in nadzidav razen izjemoma ob soglasju upravljavca
posameznega voda. Na obstoječih objektih je dovoljeno samo redno
vzdrževanje.
24. člen
Pri načrtovanju in izvedbi komunalnih naprav je potrebno upoštevati
dolgoročno potrebo prostora za opremljanje zemljišč s komunalnimi
napravami in objekti ter njihovo usklajenost in križanja.
Investitorji so dolžni pred zasipom ali predajo komunalne naprave ali
objekta izdelati kataster komunalne naprave in objekta ter ga posredovati
pristojni geodetski službi in upravljavcu komunalne naprave in objekta.
25. člen
Komunalne in energetske objekte, kot so transformatorske postaje,
kontrolni jaški ali merilna mesta., ipd. se praviloma postavljajo v sklopu
drugega objekta. V kolikor to ni mogoče zagotoviti; se pri lokacijskih
pogojih predpiše pogoje zunanje ureditve.
2. Vodooskrba
26. člen
Pri projektiranju in izvedbi vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati:
Odlok o javnem vodovodu in o oskrbi s pitno vodo (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 2/01),
Pravilnik z navodili, normativi in standardi o javnem vodovodu in
oskrbi s pitno vodo (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/01) in
Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/02).
3. Kanalizacijsko omrežje
27. člen
Na celotnem območju urejanja je treba upoštevati ločen sistem javne
kanalizacije, pri čemer se na območju z že zgrajeno mešano kanalizacijo
ločeno dogradi javna fekalna kanalizacija. Priključitev objektov na javno
kanalizacijo je po njeni dograditvi obvezna. Kanalizacija mora biti
priključena na čistilno napravo.
Kompleksna gradnja v posameznih delih naselja mora potekati sočasno z
izgradnjo sistema za odvodnjavanje in čiščenje padavinskih in komunalnih
odpadnih voda.
Projektne rešitve odvodnjavanja in čiščenja padavinskih in komunalnih
odpadnih voda morajo biti usklajene s:
Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04),
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode
in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05),
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Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01 in 62/01),
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02),
Odlokom o javni kanalizaciji, odvajanju in čiščenju odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 117/00) ter
Pravilnikom z navodili, normativi in standardi o javni kanalizaciji,
odvajanju in čiščenju odpadnih voda (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 1/01).
Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba
predvideti v skladu z 92. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št.
67-02) in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni
odtok padavinskih voda z urbanih površin, za kar je potrebno predvideti
zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike
(zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki…).
Padavinske vode iz obravnavanega območja (s strehe, parkirišča, ceste…)
je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo,
prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar je
potrebno računsko dokazati, je treba površinske vode speljati v bližnji
vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem pa mora ureditev
odvodnje biti načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven
plazovitega in erozijsko ogroženega območja.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih
cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske
vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05).
4. Oskrba z električno energijo
28. člen
Na področju oskrbe z električno energijo je potrebno upoštevati predpise
s tega področja.
Električno omrežje se v območju kulturne krajine izgradi pod zemljo,
posamezne prostostoječe kabelske omarice se locirajo na vizualno
neizpostavljena mesta, kar naj velja tudi za omarice na fasadah.
Upravljavec mora zagotavljati ustrezne napetostne razmere za potrebe
gospodinjstev in dejavnosti na podlagi izpolnjenih pogojev, ki jih poda v
elektroenergetskem soglasju.
5. Oskrba s plinom in toplovodom
29. člen
Priključitev na plinovodno omrežje bo možno po izgradnji ustreznih
merilnih regulacijskih naprav v posameznem naselju. Pri projektiranju
komunalnih naprav in objektov je potrebno upoštevati koridor za
sekundarni razvod plinovodnega omrežja. Upoštevajo se TGL predpisi.
6. Tt naprave in telekomunikacije
30. člen
Objekte priključujemo na tt omrežje preko končnih avtomatskih central v
posameznem območju. Tt omrežje se zgradi z zemeljskimi kabli.
Prostozračna napeljava ni dovoljena. Prostostoječe kabelske omarice se
locirajo na tiste lokacije, ki vizualno niso izpostavljene, kar velja tudi za
vzidavo omaric v fasade.
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala se
izgradi kabelski razdelilni sistem in se ga naveže na skupinsko anteno.
Samostojne satelitske antene je dovoljeno locirati zgolj na vizualno
neizpostavljene lokacije. Veljajo isti pogoji kot za telefonsko omrežje.
7. Odstranjevanje odpadkov
31. člen
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v posebnih zabojnikih, ki se
locirajo na posamezna zbirna mesta. Pri tem naj se upošteva:
odlok o ravnanju z odpadki na območju občine Novo mesto
(Skupščinski Dolenjski list, št. 19/87 ter Uradni list RS, št. 29/91 in
63/97),
na območjih s presežno individualno zazidavo se zbirna mesta
določijo na javnih površinah, v ostalih primerih pa na gradbeni
parceli povzročitelja komunalnih odpadkov;
zabojniki morajo biti postavljeni na utrjeno površino praviloma z
nadstrešnico na prometno dostopnem mestu.
Komunalni odpadki se morajo deponirati na urejeni komunalni deponiji.
Industrijske odpadke je potrebno zbirati in odstranjevati skladno s
predpisi s tega področja.
D.

MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

32. člen
Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe
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namembnosti ter dejavnosti v obstoječih objektih in vsi ostali posegi v
prostoru so dovoljeni, če poseg ne povzroča v okolju večjih motenj kot so s
predpisi dovoljene.
33. člen
Varstvo zraka:
Pri opredelitvi pogojev za posege v prostor je potrebno upoštevati
predpise, ki urejajo področje varstva zraka.
Varstvo pred hrupom:
Pri opredeljevanju. pogojev za posege v prostor je potrebno upoštevati
predpise s področja varstva pred hrupom. Zaščita bivalnega in delovnega
okolja pred hrupom se izvaja z ustrezno prostorsko organizacijo in
oblikovno tehničnimi rešitvami (interventno tudi s protihrupnimi
barierami) tako, da je hkrati vzpostavljena vizualna prostorska integracija
motečega elementa v prostor. Protihrupna zaščita mora biti izvedena pred
pričetkom opravljanja moteče ali motene dejavnosti.
Stanovanjsko območje je potrebno posebej zaščititi pred hrupom,
povzročenim s prometom v proizvodnih in obrtnih obratovalnicah. V
stanovanjskih območjih je dovoljeno opravljati le tiste dejavnosti, ki ne
povzročajo prekomernega hrupa, določenega za stanovanjske predele.
34. člen
Varstvo voda in obvodnih površin:
Varstvo voda in obvodnih površin je določeno s predpisi za to področje.
Vsi pogoji za posege v vodotoke in vodni svet morajo biti vnaprej določeni,
nanje pa pridobljeno vodnogospodarsko soglasje.
E. UREJANJE PROSTORA ZA POTREBE SLO IN DS
35. člen
Pri opredeljevanju gradenj ter drugih ureditev je potrebno upoštevati
predpise s področja SLO in DS.
F. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE
36. člen
Območja in objekti varovanja naravne in kulturne dediščine so prikazana
v grafičnih prilogah.
K posegom na območja in objekte je potrebno predhodno pridobiti
strokovno mnenje pristojne službe za varstvo naravne in kulturne
dediščine.
37. člen
Na objektih naravne in kulturne dediščine, ki so proglašeni za
kulturnozgodovinske spomenike ali za naravne znamenitosti oziroma so v
fazi razglasitve, so posegi dovoljeni v skladu z določili razglasitvenega
dokumenta in pod strokovnim vodstvom pristojne službe za varstvo
naravne in kulturne dediščine.
G. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
IN PLODNE ZEMLJE TER GOZDNIH ZEMLJIŠČ
38. člen
V morfoloških enotah, v grafičnih prilogah označenih s K (kmetijska
zemljišča) oziroma G (gozdna zemljišča), je dovoljeno:
kmetijska obdelava in izkoriščanje gozda v skladu z
gozdnogospodarskimi načrti,
melioracije zemljišč na podlagi predhodno sprejetih ureditvenih
načrtov,
vodnogospodarske ureditve v skladu z lokacijskimi ali ureditvenimi
načrti,
gradnja komunalnih naprav in objektov izven območja 0,5 m od
parcelne meje,
postavitev objektov in naprav, namenjenih za kmetijsko in
gozdnogospodarsko dejavnost, ki so v skladu kvalitetnimi lastnostmi
območja kulturne krajine. Za te objekte mora biti izvršena
predhodna prostorska presoja,
postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih
oznak v pasu 1m od roba ceste,
postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti
(meritve, zbiranja podatkov) po predhodnem dovoljenju pristojnega
občinskega organa za urejanje prostora, z veljavnostjo največ treh let,
ureditve za rekreacijo in gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki
dopolnjujejo rekreacijsko dejavnost v območju s tem, da ni okrnjena
osnovna namembnost območja; ti posegi so dovoljeni na 2. območju
kmetijskih zemljišč ali gozdu.
39. člen
Pri zemeljskih delih je potrebno humus odgrniti in deponirati. Humus se
uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč. Pri
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večjih posegih na kmetijska zemljišča sodeluje pri oblikovanju usmeritev
za ravnanje s plodno zemljo tudi upravni organ, pristojen za kmetijstvo.
III. POSEBNA IN DODATNA MERILA IN POGOJI V
UREDITVENIH ENOTAH POSAMEZNIH NASELIJ
40. – 93. člen
(določbe teh členov ne veljajo in se ne uporabljajo, ker se nanašajo na
lokalna središča, ki ležijo izven območja Občine Šentjernej)
7. Šentjernej
UREDITVENO OBMOČJE I. HISTORIČNEGA JEDRA NASELJA
94. člen
Morfološka enota I/A ožje območje historičnega jedra
POGOJI NAMEMBNOSTI
Niso dovoljena:
samostojna skladišča in dejavnosti v sklopu ureditvene enote, ki
potrebujejo več kot 50 m2 skladišč,
proizvodne dejavnosti,
dejavnosti, ki povzročajo dodaten promet s tovornimi vozili nad 2 t
nosilnosti,
dejavnosti, ki povzročajo večji hrup, kot je predpisan za bivalna
okolja,
razširitve kmetijske proizvodnje v smislu industrijske reje živali,
pritličja stavb se ne smejo spreminjati v bivalne enote.
POGOJI GRADBENIH POSEGOV
Novih gradbenih enot ali stavb ni dovoljeno graditi.
Nadomestne gradnje in investicijska vzdrževalna dela, ki spreminjajo
zunanje gabarite in arhitekturo stavb, niso dovoljene. Na vseh
stavbah se lahko na zunanjosti izvajajo zgolj vzdrževalna dela ter
rekonstrukcije, ki jih mora posebej odobriti pristojna služba za
varstvo naravne in kulturne dediščine.
Morfološka enota 284 I/ A del - del ožjega območja historičnega jedra:
POGOJI GLEDE VRSTE GRADENJ
1. Dovoljena so investicijska vzdrževalna dela, dozidave ali preureditve,
ki bodo usklajene s kvalitetno zasnovo obstoječih objektov oz. ki
bodo (v oblikovnem in funkcionalnem smislu) izboljšale sedanje
stanje ob pogoju, da le-te niso v nasprotju z ostalimi določili
sprejetega odloka.
2. Provizoriji (dotrajane mehanične delavnice, skladišče ob Kobili,
prizidki h gostilni in občini) ter oblikovno neprimerni prizidki se
odstranijo.
3. Novogradnje so dovoljene ob upoštevanju določil tega odloka.
Pred vsakim posegom v teren na celotnem območju je treba zagotoviti
arheološke raziskave, ki lahko obsegajo arheološki nadzor ob izkopu
gradbene jame, uporabo nedestruktivnih geofizikalnih metod, izjemoma
sondažno vrednotenje terena ali zavarovalno izkopavanje.
POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI OBJEKTOV
1. Drobna trška struktura naj načeloma ohranja oz. vzpostavlja (pri
novih objektih) javne programe v pritličjih in stanovanja v
nadstropjih in podstrešjih. Dovoljene so mestotvorne javne
dejavnosti kot: storitvene dejavnosti, trgovine, upravne funkcije,
gostišča,
razstavišča in vse dejavnosti, ki bodo osvežile podobo
jedra in pospešile turistični razvoj.
2. Obrtne in proizvodne dejavnosti, skladišča nad 50 m2 oz. dejavnosti,
ki nase vežejo večji promet s tovornimi vozili niso dovoljene.
3. Večja obstoječa oz. bodoča struktura lahko ohranja oz. vzpostavlja
(pri novih objektih) samo javne programe, ki bodo oblikovali
občinski upravno-kulturni center (državna in lokalna uprava,
kulturni dom z večjo dvorano, galerija, knjižnica ipd.).
URBANISTIČNO-ARHITEKTONSKI IN MORFOLOŠKI POGOJI
1. Ohranjata in prenavljata naj se oba obcestna niza pozidave in varuje
celoten historični prostor in plato cerkve. Ohranja naj se dovoz do
Šmalčje vasi in mestno parkiranje, ki se naj prilagodi novim
ureditvam.
2. Vsi ostali obstoječi objekti in programi se lahko spreminjajo oz.
urejajo po ostalih določilih tega odloka.
3. Obcestna pozidava ob regionalni cesti R 332 se naj preoblikuje v bolj
urejeno urbano strukturo; sedanje višine objektov se naj ob
rekonstrukciji oz. prenovi objektov prilagajajo višini: pritličje in
nadstropje.
4. Nova zazidava naj upošteva značilno trško arhitekturo naselja in naj
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bo v južnem, bolj trškem delu območja drobnejša in bolj strnjena, v
severnem delu območja pa lahko tudi večjih gabaritov.
5. Nova zazidava naj se naslanja na enotno pravokotno mrežo, ki jo
določa postavitev cerkve. Posamezne dozidave naj upoštevajo
obstoječe smeri in zgodovinsko geometrijo stavb, na katere se
navezujejo.
6. Arhitektura naj bo preprostih, podolgovatih oblik in razvita
praviloma v vodoravni smeri, brez nepotrebnih višinskih poudarkov.
Višina novih stavb naj ne presega višine (klet) pritličje, nadstropje in
mansarda razen izjemoma v severnem delu območja. Streha naj bo
pomemben motiv v oblikovanju prepoznavnosti trškega prostora.
7. Parkirišče severno od upravne stavbe naj se obravnava sorodno kot
parkovna površina (vrste dreves, zasloni grmovnic, travne plošče,
pesek, ipd.) in ureja kot večnamenski prostor brez ovir.
8. Javne površine se tlakujejo z naravnimi gradivi (kamen, prod,
izjemoma beton), ceste se asfaltirajo ali tlakujejo. Zelenice se
zatravijo in parkovno urejajo z rastrsko ali nepravilno razmeščeno
grmovno in drevesno vegetacijo.
9. V območju poteka regionalne ceste R 332 je treba ob
rekonstrukcijah oz. prenovah obstoječih objektov ali gradnji novih
upoštevati predvideno rekonstrukcijo ceste in križišča, skupaj s
pločnikom in pripadajočimi javnimi ureditvami.
10. Območje vzdolž potoka Kobila naj se izoblikuje v krajinsko potezo
postopoma z majhnimi, nezahtevnimi ureditvami, ki naj odsevajo
značaj dejavnosti v svojem zaledju. Uporabljajo naj se praviloma
razpoložljiva naravna gradiva kot so les v vseh oblikah, pesek in
kamen.
Območje ME 284 I/ A del - del ožjega območja historičnega jedra se,
glede posebnih pogojev urejanja in oblikovanja prostora, razdeli na dve
morfološki podenoti:
ME 284 I/A - del: 1- jug (južni, centralni del), kjer naj se razvije bolj
gosta struktura iz manjših sklopov;
ME 284 I/A - del: 2- sever (severni, prehodni del območja v odprt
prostor), kjer naj bo struktura bolj redka, sestavljena iz večjih
sklopov.
A) Splošni pogoji v ME 284 I/A - del: 1- jug:
1. Način prostostoječe zidave v samostojnih sklopih, ki jih povezuje
odprt in povezan javni prostor manjših trgov, naj se ohranja.
2. Osrednji del naj tvori večji (cerkveni) trg med cerkvijo, Zagorčevo
hišo (skupaj s predvideno nadomestno gradnjo vzdolž Kobile),
občinsko stavbo in dozidanim župniščem.
3. V območju nekdanjega pokopališča ob župnijski cerkvi niso
dovoljeni nikakršni posegi v teren.
4. Oblikovanje fasad naj bo usklajeno s tradicionalnim, izjemoma tudi
bolj sodobno. Uporabijo naj se avtohtona gradiva in (lahko tudi
močne) barve zemeljskih odtenkov (oker, opečna itn.). Strehe naj
bodo opečne ali druge rdeče simetrične dvokapnice z naklonom 35
do 45 stopinj, kar ne velja za bivši Iskrin poslovni objekt.
B) Pogoji za predvidene posamezne ureditve v ME 284 I/A - del: 1- jug:
5. Cerkveni plato se ohranja, površina naj bo zatravljena z urejeno
(peščeno) potjo okoli cerkve. Zid, ki loči plato od nižjega nivoja, se
sanira, od zidu proti severu je dopustna ureditev zložnega stopnišča
kot ambienta za prireditve na trgu. Parkiranje pri cerkvi ni dovoljeno;
v sklopu ureditve cerkvenega platoja se naj izvede fizična prepreka.
6. Cerkveni trg (ob občini) naj se tlakuje in opremi z ulično opremo, na
trg se postavi obeležje žrtvam 2.sv.v. kot primeren prostorski
poudarek in usklajeno z ostalimi trškimi ureditvami in opremo
(fontana, klopi, luči itn..).
7. Proti severu naj se zazidava konča največ štiri metre naprej od
stavbne črte obstoječega objekta Iskre. Vmesni prostori in prostori
pred posameznimi stavbami naj bodo različno urejeni, skladno z
naravo in pomenom dejavnosti. Morfološka enota naj se postopoma
preoblikuje v sestoj raznolikih, manjših ambientov.
8. Župnišče se lahko dozida s stavbo v obliki črke L tako, da se proti
cerkvi izoblikuje atrij. Dozidava naj se načeloma poravna z linijo čela
obstoječe stavbe na severu in lahko sega največ do zahodnega roba
severne kapele na zahodu. Proti jugu naj bo odmik objekta od
obzidja najmanj 2 m. Vhod v župnišče se uredi s severne strani.
Maksimalna višina prizidave je lahko vkopana klet+P+1, vendar je
lahko venec višje od obstoječega na župnišču oz. 9 m do venca.
Streha objekta naj bo v naklonu od 38 do 45 stopinj oz. usklajena z
obstoječo.
9. Prizidek h gostilni Majzelj se naj ob rekonstrukciji križišča odstrani.
Vzhodno čelno fasado, ki se bo odprla, je treba oblikovati kot glavno
fasado in usklajeno z južno fasado objekta.

10. Prizidki k stavbi občine (nekdanje župnišče) se naj odstranijo, fasade
pa usklajeno prenovi.
11. Nekdanji poslovni objekt Iskre se programsko in oblikovno
preoblikuje. Prenavlja se lahko postopno, vendar po enotnem načrtu
za prenovo celotnega objekta z natančno opredeljeno faznostjo
posameznih prenov - posegov na objektu. Dovoljena je nadomestitev
objekta z novim s podobnimi dimenzijami in postavitvijo v prostor.
12. Stara Majzljeva hiša naj se ustrezno prenovi in revitalizira.
C. Pogoji v ME 284 I/A - del: 2- sever:
1. Nova zidava, dozidave ali druge spremembe tlorisov objektov naj se
naslanjajo na pravokotno regulacijsko mrežo s poudarjeno smerjo
vzhod - zahod. Gradbene črte naj se praviloma izmikajo v manjših
odmikih.
2. Prostor naj se preoblikuje v večjih sklopih stavb in odprtega prostora.
Zagotovijo naj se čim bolj nemoteni prehodi iz bolj strnjene,
drobnejše strukture v odprto krajino velikega merila.
3. Proti potoku naj se hrani več razpoložljivega prostora, proti
Trubarjevi ulici naj se prevelika vrzel zoži z manjšo, prostostoječo
mestno stavbo.
4. Oblikovanje objektov je lahko bolj sodobno, za fasade pa naj se
uporabijo avtohtona gradiva. Strehe so lahko opečne ali druge temne
kritine (grafitno sive) v naklonih 15 do 45 stopinj.
95. člen
Morfološka enota 284 I/B širše območje historičnega jedra
- sklop ME I/B:
PREDPISAN TIP GE: trška GE s poslovno stanovanjsko ali poslovno
trško stavbo, visoko največ P+1:
- za gradbene enote, ki mejijo na nepozidan prostor zaledja vasi ter za
ostale: trške GE
- sklop ME I/B1, I/B2, I/B3, I/B5:
PREDPISAN TIP GE: Suburbana GE
- sklop ME I/B4:
GE se oblikuje v skladu s principi posebnega oblikovanja vzdolžnih GE
in so z glavno stavbo zastavljene čelno na glavno ulico.
- sklop ME I/B6:
PREDPISAN TIP GE: RGE – domačija.
96. člen
Morfološka enota 284 I/C naselje Šmalčja vas
PREDPISAN TIP GE: Suburbana GE.
97. člen
Morfološka enota 284 I/D Šmalčja vas
PREDPISAN TIP GE: Suburbana GE.
UREDITVENA ENOTA 284 II. STANOVANJSKA OBMOČJA
NASELJA
98. člen
Morfološka enota 284 II/A stanovanjska območja vezana na jedro
naselja, grajena brez kompleksne ureditve
Morfološka enota 284 II/A1 območje ureditve ulice
- sklop ME II/A11:
PREDPISAN TIP GE: GE ISH, vertikalni gabarit je lahko največ
K+P+1.
- sklop ME II/A12, II/A18, II/A22, II/A022, II/A01:
PREDPISAN TIP GE: GE ISH.
- sklopi ME II/A13, II/A14, II/A15, II/A17, II/A20, II/A024:
PREDPISAN TIP GE: Suburbana GE.
- sklopi ME II/A21, II/A24, II/A021, II/A023:
PREDPISAN TIP GE: trška GE s poslovno stanovanjsko GE, visoko
največ P+1.
- sklop ME II/A16:
PREDPISAN TIP GE: trška GE s poslovno stanovanjsko trško stavbo,
visoko največ P+1.
Morfološka enota 284 II/A3 blokovna gradnja
Obstoječi kubus objektov se ohranja. Dovoljena so vzdrževalna dela na
objektih in oblikovna izboljšava fasad.
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V pritličju objektov je dovoljena sprememba prostorov iz stanovanjskih
površin v prodajne površine ali mirno obrt.
V okviru zunanje ureditve se naj uredijo otroška igrišča in druge skupne
površine.
Parkirna mesta na južni strani stanovanjskega bloka se lahko tudi
nadkrijejo z lahko transparentno, kovinsko ali leseno montažno
konstrukcijo. Nadstrešek ima lahko enokapno, položno streho iz
prozornega materiala ali pa je konstrukcija ozelenjena z ovijalko.
99. člen
Morfološka enota 284 II/B stanovanjska območja izvedena po
izvedbenem načrtu in območja stanovanjske gradnje ob centru naselja
Morfološka enota 284 II/B1 in B2 območje zazidalnega načrta Sejmišče I
in Sejmišče II.
- sklopa ME II/B11 in II/B21
PREDPISAN TIP GE: GE ISH.
- sklop ME II/B12:
PREDPISAN TIP GE: suburbana GE.
- sklop ME II/B2:
PREDPISAN TIP GE: mestna GE s poslovno ali poslovno stanovanjsko
mestno stavbo, visoko največ P+2.
Morfološka enota 284 II/B3 ulica – zahodni del
- sklop ME II/B31:
PREDPISAN TIP GE: trška GE s poslovno stanovanjsko mestno
stavbo, visoko največ P+1.
- sklop ME II/B32:
PREDPISAN TIP GE: trška GE s poslovno stanovanjsko ali
stanovanjsko trško stavbo z največ P+1 (zahodne gradbene enote)
oziroma največ P (vzhodna gradbena enota).
- sklop ME II/B33:
PREDPISAN TIP GE: trška GE s poslovno stanovanjsko ali poslovno
trško stavbo, visoko največ P+1.
100. člen
Morfološka enota 284 II/C območje bodoče stanovanjske gradnje
Morfološka enota 284

II/C1 za hipodromom
II/C2 zazidalni načrt center
II/C3 ob Kaludarju

Za navedena območja se izdelajo prostorsko izvedbeni načrti. Do
njihovega sprejetja je dovoljena primarna raba prostora. Gradnja objektov
in komunalnih naprav, razen v koridorju cest, ki se ne bodo rekonstruirale,
ni dovoljena.
UREDITVENA ENOTA 284 IV. OBMOČJE POSEBNIH STRUKTUR
101. člen
Morfološka enota 284 IV/A območje rekreacije in izobraževanja
Morfološka enota 284 IV/A1 območje hipodroma
Prostor je prvenstveno namenjen konjeništvu in množičnim prireditvam.
Posegi v prostor so podrejeni naravnim elementom prostora, ki se
parkovno ureja. Dovoljeno je postavljati le objekte, ki služijo športu,
rekreaciji, prireditvam in gostinstvu. Novogradnje ne smejo presegati
kubusa obstoječih objektov. Vertikalni gabarit je P; streha stavb je
praviloma tipa ravna streha ali klasična dvokapnica.
Večje preureditve in gradnja pomembnejših objektov se lahko izpelje le na
podlagi javnega natečaja.
Morfološka enota 284 IV/A2 območje osnovne šole
Prostor je namenjen izključno vzgoji in izobraževanju, s spremljajočimi
dejavnostmi.
Dovoljene so manjše dozidave objektov, ki pa ne smejo degradirati
celotne arhitekture stavb. Višinska rast stavb GE preko največjih
gabaritov obstoječih stavb ni dovoljena.
101a. člen
Morfološka enota 284/IV A3 območje ob regionalni cesti
Ob regionalni cesti je dovoljeno locirati poslovno trško stavbo. Pritličje se
nameni javnim programom, v mansardi pa se lahko uredijo stanovanjski
prostori. V kleti objekta je dovoljena proizvodna dejavnost, ki ne zahteva
odprtih skladiščnih površin in ki ne povzroča negativnih vplivov na okolje.
Na gradbeni parceli igrišča za tenis se dogradi objekt za garderobo in
sanitarije.
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102. člen
Morfološka enota 284 IV/B industrijska območja
Morfološka enota 284 IV/B1 območje tovarne Iskra
Na obstoječih stavbah so dovoljena redna in investicijska vzdrževalna dela,
rekonstrukcije in preureditve z namenom posodobitve ali vzpostavitve
novih proizvodnih procesov in zagotovitve spremljajočih površin za
upravo, skladiščenje in druge pomožne dejavnosti.
V primerih rekonstrukcije višinski gabarit stavbe ne sme presegati
obstoječih gabaritov sosednjih objektov. Dovoljene so tudi dozidave, ki naj
se podrejajo obstoječi arhitekturi stavbe, če je ta spoznana kot kvaliteta.
Višinski gabarit obstoječe stavbe lahko dozidava presega le v primeru, če
prevzame upravno funkcijo ali pomeni vstopno točko.
Novogradnje so dovoljene ob upoštevanju naslednjih pogojev:
- stavbe se morajo podrejati gradbenim linijam in strukturnim
zakonitostim grajenega tkiva v morfološki enoti,
- višinski gabariti ne smejo presegati gabaritov obstoječih bližnjih stavb
(P, P+1) v morfološki enoti,
- stavbe je dovoljeno tudi podkletiti,
- streha naj se izvede kot ravna ali kot dvokapnica z naklonom strešin, ki
jih je mogoče skriti za obodnim vencem zaključka objekta,
- v primerih, ko se stavba locira na rob ME, mora oblikovanje fasade
proti javni površini ustrezati kriterijem, ki so v tem odloku določeni za
glavno fasado,
- kota pritličja objekta mora biti prilagojena koti uvoza z dostopne
ceste, pri čemer je lahko odstopanje največ do +0,50 m,
- zunanja ureditev površin, ki mejijo z javnim prostorom, naj bo
izvedena skladno z značilnostmi uličnega prostora,
- rešitvi dostopa naj bo podrejena tudi ureditev ostalih površin, vključno
s parkirnimi in manipulativnimi površinami,
- upoštevajo naj značilne vedute in poglede na varovane dele naselja.
Investitor novogradnje je dolžan najmanj 14 dni pred začetkom del
obvestiti pristojno službo za varstvo kulturne dediščine zaradi zagotovitve
arheološkega nadzora.
Za oskrbo z vodo iz javnega vodovodnega omrežja se v območju urejanja
izvede javno vodovodno sekundarno omrežje, ki naj poteka v javnih
površinah (cesti, hodniku za pešce…). Projektirano in izvedeno mora biti s
cevmi iz nodularne litine ustreznih dimenzij. Do izgradnje čistilne naprave
morajo imeti objekti zagotovljeno čiščenje odpadnih vod do stopnje, ki
dopušča izpust v vodotok.
V primeru povečanih obremenitev obstoječih elektroenergetskih vodov in
objektov (NNO, SN in TP) je potrebna izgradnja novih transformatorskih
postaj (TP 20/0,4 kV) s pripadajočim omrežjem (20 kV in 0,4 kV). Nova
TP se lahko zgradi kot samostojni objekt in v sklopu drugih objektov ali v
njihovi neposredni bližini. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu EE
vodov in naprav je treba izpolniti zahteve glede elektroenergetskega
sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96).
Pri načrtovanju novih objektov se naj predvidi njihovo priključitev na
utekočinjeni naftni plin.
Morfološka enota 284 IV/B2 območje tovarne IMV
Dovoljeni so posegi, ki izboljšujejo arhitekturo objektov. Rob v smeri
kulturne krajine se zasadi z visokoraslim avtohtonim drevjem.
Samostojni objekti ob stavbi ne smejo biti višji od 2/3 obstoječe stavbe.
Med obstoječo stavbo in novimi stavbami mora biti vzpostavljen
harmoničen likovno prostorski odnos ter izoblikovano gradiranje
(zniževanje) višine proti robu pozidave.
Administrativno upravne, razvojne in druge neproizvodne dejavnosti ME
se lahko locirajo le v območju med gospodarskimi stavbami in glavno
cesto, v smeri ceste pa mora imeti fasado oblikovano kot glavno fasado.
Morfološka enota 284 IV/B3 in B5 enote bodočega razvoja obrti in
industrije.
V območjih je do sprejetja zazidalnega načrta dovoljena le sedanja raba
prostora.
Morfološka enota 284/IV B4 enota bodočega razvoja obrti in industrije
V območje je dovoljena umestitev proizvodne dejavnosti. Objekti so
lahko le pritlični, glede razmestitve in oblikovanja pa naj upoštevajo
pozidavo industrijskega območja Podgorje, na katerega se navezujejo.
Morfološka enota 284 IV/B6 območje Matise
Pri določitvi lokacije objekta je potrebno zagotoviti ustrezen odmik od
predvidene obvozne ceste in primarne komunalne infrastrukture, ki je na
tej parceli že izvedena.
Postavitev objekta naj upošteva specifičnosti lokacije in naslednje pogoje:
- dovoljena je novogradnja proizvodnega objekta za potrebe dejavnosti
Matisa d.o.o. ali drugo sorodno dejavnost, pri čemer pa na meji s

URADNI VESTNIK

-

sosednjimi območji ne smejo biti presežene zakonsko določene mejne
vrednosti vplivov na okolje, ki veljajo za posamezno mejno območje;
novi objekt ne sme presegati višine obstoječih objektov na tem
območju oz. ne sme predstavljati novih izstopajočih prostorskih
poudarkov,
streha naj se izvede kot ravna ali kot dvokapnica z naklonom strešin,
ki jih je mogoče skriti za parapetni zid,
fasada v smeri obvozne ceste je glavna fasada in naj bo temu ustrezno
tudi oblikovana,
kota pritličja novega objekta mora biti prilagojena koti obvozne ceste,
rešitvi dostopa naj bo podrejena tudi zunanja ureditev, vključno s
parkirnimi in ostalimi manipulativnimi površinami.

Morfološka enota 284 IV/B7 območje bencinskega servisa s
spremljajočimi dejavnostmi
Dovoljena je gradnja bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi
(servis, trgovina) ter gradnja poslovnega ali poslovno stanovanjskega
objekta (trgovina, gostinstvo, storitve, stanovanja v nadstropju).
Bencinski servis je dovoljeno graditi z upoštevanjem naslednjih pogojev:
- objekt mora biti umeščen izven naravne vrednote potok Kobila in
izven 15-metrskega varovalnega pasu regionalne ceste R3-669/1202
Dobruška vas - Šentjernej; gradnja v varovalnem pasu je dovoljena le s
soglasjem Direkcije RS za ceste;
- objekt ne sme presegati višine ene etaže oz. ne sme predstavljati novih
izstopajočih prostorskih poudarkov;
- streha naj se izvede kot ravna ali kot dvokapnica z naklonom strešin,
ki jih je mogoče skriti za obodnim vencem zaključka objekta;
- fasada ob regionalni cesti je glavna fasada in naj bo temu ustrezno tudi
oblikovana, oblikovanje naj bo podrejeno poslovnemu objektu;
- kota pritličja objekta (-ov) mora biti prilagojena koti uvoza z
regionalne ceste, pri čemer je lahko odstopanje največ do +0,50 m;
- rešitvi dostopa naj bo podrejena tudi zunanja ureditev, vključno s
parkirnimi in ostalimi manipulativnimi površinami;
- priključevanje kompleksa na regionalno cesto se izvede skladno z
rešitvami po sprejetem lokacijskem načrtu zbirne ceste za industrijsko
storitveno cono sever Šentjerneja z rekonstrukcijo regionalne ceste
R3-669/1202 Dobruška vas -Šentjernej, od km 5,392 do km 5,852
(odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/05);
- najmanj 14 dni pred začetkom gradnje je investitor dolžan o delih
obvestiti pristojno službo za varstvo narave in ji omogočiti strokovni
nadzor v času gradnje ter v enakem roku pristojno službo za varstvo
kulturne dediščine zaradi zagotovitve arheološkega nadzora.
Poslovni ali poslovno stanovanjski objekt je dovoljeno graditi z
upoštevanjem naslednjih pogojev:
- objekt mora biti umeščen izven naravne vrednote potoka Kobila,
gradnja v varovalnem pasu regionalne ceste je dovoljena le s
soglasjem Direkcije RS za ceste;
- gradbena linija ob regionalni cesti mora biti vzporedna in enotna za
oba objekta (poslovni objekt in bencinski servis), razen če se pred
poslovnim objektom organizira javni prostor, trg;
- objekt naj upošteva gradbeno linijo glavnega objekta tovarne
Podgorje v smeri ob zbirni cesti za industrijsko storitveno cono sever
Šentjerneja;
- objekt naj se načrtuje kot poudarek v prostoru, saj je umeščen na
vstop v naselje;
- objekt je lahko iz dveh delov, pravokotnih oblik, ki sledijo geometriji
obstoječe in predvidene grajene strukture na širšem območju;
- v delu, ki se približa načrtovanemu krožišču, lahko presega višinske
gabarite okoliških objektov, vendar ne sme biti višji kot P+2, v delu ob
cesti za Šmalčjo vas naj ne presega višine okoliških objektov, torej naj
ne bo višji kot P+1+M;
- streha naj se izvede kot ravna ali enokapna, lahko je skrita za vencem,
v delu objekta ob cesti za Šmalčjo vas je lahko tudi dvokapnica;
- fasada naj se načrtuje transparentno;
- parkirne prostore naj se načrtuje v globini parcele, ne pred objektom;
- zunanja ureditve naj upoštevajo smer, ki jo določa potok Kobila in
obvodno vegetacijo;
- v smeri proti potoku se dovoli ureditev otroškega igrišča in
sprehajalne poti;
- najmanj 14 dni pred začetkom gradnje je investitor dolžan o delih
obvestiti pristojno službo za varstvo narave in ji omogočiti strokovni
nadzor v času gradnje ter v enakem roku pristojno službo za varstvo
kulturne dediščine zaradi zagotovitve arheološkega nadzora.
103. člen
Morfološka enota 284 IV/C površine za komunalno dejavnost

Morfološka enota 284 IV/C1 pokopališče
Širitev pokopališča se lahko izvaja le na podlagi rešitev, pridobljenih na
javnem natečaju.
Morfološka enota 284 IV/C2 čistilna naprava
Dovoljena je gradnja čistilne naprave s kapaciteto do 3.000 EE v 1. fazi
realizacije z upoštevanjem naslednjih pogojev:
- objekt čistilne naprave s spremljajočimi objekti naj se umesti v prostor
na način, ki bo najmanj moteč v odprti krajini Šentjernejskega polja in
bo najmanj prizadel potoka Kobilo (Nova Kobila) in Kaludar skupaj z
bližnjimi travniki;
- iztok iz čistilne naprave naj se izvede v potok Kaludar po kanaleti, ki
bo na iztoku izvedena iz kamna in čim bolj utopljena v teren;
- tehnološki postopek mora zagotavljati čiščenje odpadnih vod do
stopnje, določene z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96);
- na območju iztoka se naj ohranja čim več obrežne zarasti ob potoku
Kaludar;
- okolico novozgrajenega objekta naj se zasadi z avtohtono vegetacijo;
- najmanj 14 dni pred začetkom gradnje je investitor dolžan o delih
obvestiti pristojno službo za varstvo kulturne dediščine zaradi
zagotovitve arheološkega nadzora.
Za dostop do lokacije se preko zemljišč parc.št. 1560, 4426 (vodotok),
1556, 5125, 5126 in 5118, k.o. Gradišče zgradi cesta v skupni širini 7,00 m.
UREDITVENA ENOTA 284 V. UREDITVENO OBMOČJE POTOKA
KOBILA
104. člen
Do sprejetja ureditvenega načrta niso dovoljeni posegi v ta prostor, razen
vzdrževalnih del na obstoječih objektih.
IV. KONČNE DOLOČBE
105. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled v prostorih Občine Šentjernej.
106. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske
službe.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna
središča Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) vsebuje
naslednjo končno določbo:
107. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem
listu.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo
mesto - za naselje Šentjernej (Uradni list RS, št. 15/98) vsebuje naslednje
končne določbe:
108. člen
Za območja stavbnih zemljišč, opredeljena s spremembami in
dopolnitvami 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 – dopolnjene 1997 (odlok o sprejetju objavljen v Uradnem listu
RS, št. 15/98), za katere ni predvideno kompleksno urejanje, veljajo
merila in pogoji morfološke enote, označene v grafičnem delu tega
odloka.
109. člen
Meji območij morfoloških enot: 284/IV B4 enota bodočega razvoja obrti
in industrije ter 284 II/C3 ob Kaludarju se zmanjšata in sta razvidni iz
grafičnega dela tega odloka.
110. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje
Šentjernej (Uradni list RS, št. 48/98) vsebuje naslednjo uvodno in končne
določbe:
111. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna

URADNI VESTNIK

9

središča Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91 in Uradni
list RS, št. 15/98, v nadaljnjem besedilu: odlok) se v delu, ki določa
posebna in dodatna merila in pogoje v ureditvenem območju I. historično
jedro naselja Šentjernej spremeni in dopolni tako, da se v morfološki
enoti 284 I/ A ožje območje historičnega jedra (merila in pogoji zanjo
določeni v 94. členu sprejetega odloka) opredeli ožja morfološka enota
284 I/ A del - del ožjega območja historičnega jedra in zanjo določi pogoje
urejanja, določene s tem odlokom.
Strokovne podlage za določitev pogojev urejanja v tej morfološki enoti
predstavljajo urbanistično-arhitekturne rešitve, pridobljene z vabljenim
natečajem ter zaključno poročilo natečajne komisije s priporočili za
pripravo odloka.
112. člen
V fazi izdelave lokacijske dokumentacije je potrebno h konkretnim
rešitvam posegov na obravnavanem območju pridobiti soglasje pristojne
službe za varstvo naravne in kulturne dediščine. Spomeniško varovane
objekte se lahko prenavlja le v skladu s smernicami varstva kulturne
dediščine.
113. člen
Meja območja morfoloških enote ME 284 I/B širše območje historičnega
jedra se zmanjša in je razvidna iz grafičnega dela tega odloka.
114. člen
Pogoji urejanja, določeni v ureditvenem načrtu Potok Kobila v
Šentjerneju (odlok objavljen je v Uradnem listu RS, št. 40/97) se na
območju obeh morfoloških enot (ME 284 I/A - del: 1- jug in 2- sever)
dopolnijo s pogoji, določenimi v predhodnih členih tega odloka.
115. člen
Meje območij spremenjenih morfoloških enot so prikazane v grafičnem
delu M 1:2880 in so sestavni del tega odloka.
116. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo
mesto za naselje Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/03)
vsebuje naslednji uvodni in končni določbi:

120. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo
mesto - za naselje Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/04)
vsebuje naslednjo uvodno ter končni določbi:
121. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine
Novo mesto – za naselje Šentjernej (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91,
Uradni list RS, št. 15/98 in 48/98 ter Uradni vestnik Občine Šentjernej št.
4/03 v nadaljnjem besedilu: osnovni odlok) in se nanašajo na opredelitev
dodatne morfološke enote na severnem delu ureditvenega območja
naselja, z oznako »ME 284 IV/B6 območje Matise« ter določitev meril in
pogojev za gradnjo objekta in ostalih ureditev v tej morfološki enoti.
122. člen
Skladno z določitvijo dodatne morfološke enote za obravnavano
območje, kot je predlagano v odloku, se le-ta opredeli tudi grafično, v
kartografskem delu k odloku, izdelanem na katastrskem načrtu v M 1 :
2880.
123. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo
mesto - za naselje Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/05)
vsebuje naslednjo uvodno ter končne določbe:
124. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine
Novo mesto – za naselje Šentjernej (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91,
Uradni list RS, št. 15/98 in 48/98 ter Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
4/03 in 2/04 – v nadaljnjem besedilu: osnovni odlok) in se nanašajo na:
(a)

117. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine
Novo mesto za naselje Šentjernej (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91 in
Uradni list RS, št. 15/98 in 48/98 v nadaljnjem besedilu: osnovni odlok) in
se nanašajo na:
(a) uskladitev območij morfoloških enot, določenih z osnovnim
odlokom tako, da le-te zajemajo vsa, s planskimi akti občine
opredeljena stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja
Šentjernej;
(b) spremembo pogojev za morfološko enoto 284 I/C naselje Šmalčja
vas.
118. člen
Skladno s točko (a) prvega člena tega odloka se spremenijo oz. povečajo
naslednje morfološke enote (ME) :
-

v ME 284 I/B širše območje historičnega jedra, »sklop ME I/B«,
v ME 284 II/A stanovanjska območja vezana na jedro naselja,
grajena brez kompleksne ureditve, »sklopa ME II/A 13 in II/A 024«,
v ME 284 II/B stanovanjska območja izvedena po izvedbenem
načrtu in območja stanovanjske gradnje ob centru naselja, »sklopa
II/B32 in II/B33« ter
v ME 284 IV/B industrijska območja, »sklop IV/B5«.
Za gradnjo na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v posamezno ME,
veljajo merila in pogoji, ki so v konkretni ME določena z osnovnim
odlokom.
119. člen
Skladno s spremembami oz. dopolnitvami območij iz točke (a) prvega
člena tega odloka se uskladi kartografski del k odloku, izdelan na
katastrskem načrtu v M 1 : 2880.
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(b)

opredelitev nove morfološke enote z oznako »ME 284 IV/B7
območje bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi« na
severnem delu ureditvenega območja naselja z določitvijo meril in
pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev v tej morfološki
enoti ter
določitev meril in pogojev za gradnjo čistilne naprave v morfološki
enoti »ME 284 IV/C2 čistilna naprava«.

125. člen
Skladno z določitvijo nove morfološke enote, ME 284 IV/B7 območje
bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi, se uskladi kartografski
del k odloku, izdelan na katastrskem načrtu v M 1 : 2880.
126. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o ureditvenem
načrtu potok Kobila v Šentjerneju (Uradni list RS, št. 40/97) v delu, ki se
nanaša na morfološko enoto »ME 284 IV/B7 območje bencinskega
servisa s spremljajočimi dejavnostmi«.
127. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna
središča Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/06)
vsebuje naslednjo uvodno ter končni določbi:
128. člen
V Občini Šentjernej velja in se uporablja Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto, ki ga je
dne 27.06.1991 sprejela Skupščina Občine Novo mesto (Skupščinski
Dolenjski list RS, št. 9/91) razen v tistih delih, ki se nanašajo na lokalna
središča, ki ležijo izven območja Občine Šentjernej.
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129. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
130. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo
mesto - za naselje Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/07)
vsebuje naslednje uvodne ter končno določbo:
131. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine
Novo mesto – za naselje Šentjernej (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91,
Uradni list RS, št. 15/98 in 48/98 ter Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
4/03, 2/04, 8/05 in 5/06 – v nadaljnjem besedilu: odlok) in se nanašajo na:
(a) uskladitev pojmov ter določitev najmanjših odmikov objektov od mej
sosednjih zemljišč,
(b) določitev meril in pogojev za izvedbo nadstrešnic nad parkirnimi mesti
v morfološki enoti ME 284 II/A3 blokovna gradnja,

(c) spremembe meril in pogojev za gradnje in druge ureditve v morfološki
enoti 284 IV/B1 območje tovarne Iskra ter
(d) upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora, podanih v
postopku priprave predmetnih sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev.
132. člen
Glede na določbe ZUreP-1 se v odloku uporabljeni pojem »poseg v
prostor« nadomesti s pojmom »gradnje ter druge ureditve«, pojem
»adaptacija« pa s pojmom »investicijska vzdrževalna dela«.
133. člen
V 12. členu odloka se izraz »funkcionalno zemljišče« nadomesti z
»gradbeno parcelo.«
134. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) in 93. člena Poslovnika
Občinskega sveta občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet občine Šentjernej na 9. redni seji dne 27.06.2007 potrdil uradno prečiščeno
besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej, ki obsega:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 15/98),
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej, popravek (Uradni list RS, št. 18/98),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 10/02),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 2/04),
Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/04),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 5/04),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 7/05),
Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/06),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 2/07),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej, popravek (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 5/07)
Občina Šentjernej
Številka: 032-102/2007-OS
Občinski svet
Šentjernej, dne 27.06.2007
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Šentjernej, uradno prečiščeno besedilo (PUP OBČINA- UPB-1)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 ter družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Občine Šentjernej – dopolnjene 1997 (Uradni list
RS, št. 16/98) sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje Občine
Šentjernej. Strokovne podlage zanje je za območje Občine Novo mesto in
s tem za del sedanje Občine Šentjernej pripravila Fakulteta za arhitekturo,
gradbeništvo in geodezijo Šola za arhitekturo pri Univerzi v Ljubljani, pod
št. 48/89, nadaljnje uskladitve in dopolnitve odloka ter kartografskega dela
pa je pripravil Topos d.o.o, Dolenjske Toplice.
Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena vsebujejo tekstualne opise
in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo, lego, namensko rabo in
zmogljivost, velikost ter oblikovanje objektov in naprav ter ureditev.
Tekstualni del obsega odlok o prostorskih ureditvenih pogojih ter pogoje,
mnenja in soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
Kartografski del vsebuje grafične prikaze v M 1 : 5000 in je izdelan na
digitalnih katastrskih načrtih. Priloga h kartografskemu delu so dodatne
karte, izdelane na TK v M 1 : 35000, z naslednjo vsebino: posebna
varstvena območja – območja Nature 2000; ekološko pomembna
območja; pomembnejše območje kulturne dediščine Gorjanci Podgorje
(POKD 12).

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za gradnje ter druge
ureditve in druge ukrepe v zvezi z urejanjem prostora na celotnem
prostoru občine, razen na območju naselja Šentjernej, za katerega veljajo
drugi prostorski ureditveni pogoji (odlok objavljen v SDL, št. 9/91) ter na
območjih, na katerih na podlagi določb prostorskih sestavin planskih
aktov občine veljajo prostorski izvedbeni načrti, in sicer:
II.

Merila in pogoje za gradnje ter druge ureditve izven ureditvenih
območij naselij
III. Merila in pogoje za gradnje ter druge ureditve v ureditvenih
območjih naselij, zaselkov in za razpršene gradnje
IV. Merila in pogoje glede vrste gradenj
V. Merila in pogoje oblikovanja objektov in drugih ureditev
VI. Merila in pogoje zunanje in druge ureditve
VII. Merila in pogoje za določanje gradbenih parcel
VIII.Merila in pogoje za ohranjanje narave
IX. Merila in pogoje za varstvo kulturne dediščine
X. Merila in pogoje za prometno, komunalno in energetsko
urejanje ter zveze
XI. Merila in pogoje za urejanje in varstvo voda
XII. Merila in pogoje za varstvo in izboljšanje okolja
XIII.Posebna merila in pogoje za umestitev objektov v prostor
XIV. Končne določbe
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3. člen
Merila in pogoji, določeni s tem odlokom, se nanašajo na gradnje ter
druge ureditve, za katere je po veljavni zakonodaji predviden upravni
postopek za pridobitev dovoljenja in za gradnje ter druge ureditve, ki so v
skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega
dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(objavljen v Uradnem listu RS, št. 114/03 in 130/04).
3a. člen
Elementi tradicionalne arhitekture so elementi, značilni za arhitekturo
določenega območja (sloneči na izročilu, kot npr. razmerje stranic,
razporeditev odprtin, naklon strešin, kritina, materiali, ipd.)
Kulturno krajinski vzorec je tipološka opredelitev krajinsko morfoloških
značilnosti, ki je posledica podnebja, reliefa in rabe tal ali površinskega
pokrova v kulturni krajini, ki je rezultat vzajemnih učinkov naravnih
procesov in človekovega delovanja.
Gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom – s fasado
postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
Trikotna frčada je oblika osvetlitve bivalnih prostorov v podstrešju
(mansardi).
Kolenčni zid je zid nad pritličjem ali nadstropjem in neposredno pod
poševno, praviloma dvokapno streho.
II. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJE TER DRUGE UREDITVE
IZVEN UREDITVENIH OBMOČIJ NASELIJ

pogoju zagotovitve ustrezne infrastrukturne opreme,
– gradnja opornih zidov za zavarovanje brežin pred erozijo ter
postavitev brajd na gradbeni parceli zidanice, vinotoča, objekta za kmečki
turizem oz. vinske kleti,
– gradnja vinskih kleti ob pogoju, da je investitor lastnik najmanj 2,5 ha
vinograda na 1. območju vinogradniških površin in ob pogoju, da lokacija
zagotavlja ureditev vseh potrebnih zunanjih površin brez večjih posegov v
teren (večjih odkopov in zasutij, izpostavljenih opornih zidov) ter ob
pogoju zagotovitve ustrezne infrastrukturne opreme,
– gradnje ter druge ureditve morajo biti načrtovane tako, da se ohranja
značilna krajinska slika z vinogradi podolžno po pobočju ter z gozdnimi
robovi in pogozdenimi severnimi pobočji hribov. Novi objekti se lahko
postavljajo le ob poteh, upošteva se smeri postavitve obstoječih objektov in
dominantnost lokacije.
Priporočljiva je ohranitev vinogradov in sadovnjakov v tradicionalni obliki
(brez teras).
7. člen
Gradnje ter druge ureditve na območjih kmetijskih površin morajo
ohranjati značilnosti kulturno krajinskega vzorca, tako da upoštevajo:
– naravne in antropogene elemente prostora (kulturne terase, sistem
parcelacije, sistem komunikacij, oblike podpiranja terena in ograjevanje
prostora),
– morfologijo prostora (relief, sistem poljskih površin, strukturo
vegetacije in vodotokov),
– značilne krajinske in mikroambientalne poglede.

1.

2.

Kmetijska zemljišča

4. člen
Na kmetijskih zemljiščih 1. območja so poleg primarne rabe dovoljene
naslednje gradnje ter druge ureditve:
– gradnja nadomestnih kmetij, pri čemer je gradnja zidanih
gospodarskih poslopij izven funkcionalnega zemljišča kmetije dovoljena
le, če je urbanistično sprejemljiva in s soglasjem občinske strokovne
službe,
– gradnja kozolcev, ki služijo izključno osnovni namembnosti (spravilu
sena), če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj naselja oz. pogojno
zazidljivega območja kmetije,
– postavitev nadstrešnic ob postajališčih javnega prometa,
– gradnja podzemnih komunalnih naprav in objektov ter poljskih poti.
Izjemoma je dopustna gradnja nadzemnih vodov in naprav, če niso
možne alternativne rešitve,
– agrooperacije razen hidromelioracij,
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti
(meritve, zbiranje podatkov),
– postavitev spominskih obeležij in turističnih oznak,
– gradnja objektov za zaščito in reševanje v naravnih in drugih
nesrečah.
5. člen
Na kmetijskih zemljiščih 2. območja je poleg gradenj ter drugih ureditev iz
prejšnjega člena dovoljena ureditev zelenih površin, gradnja in ureditev za
šport in rekreacijo in gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki
dopolnjuje rekreacijsko dejavnost v območjih pod pogojem, da ni
okrnjena osnovna namembnost prostora in s soglasjem občinske
strokovne službe.
6. člen
Na območjih kmetijskih zemljišč 1. in 2. vinogradniškega območja je
dovoljena:
– gradnja zidanic in gospodarskih objektov za spravilo sadja ob
pogoju, da je investitor lastnik najmanj 20 a vinograda oziroma
sadovnjaka v 1. območju vinogradniških površin ter najmanj 10 a v 2.
območju vinogradniških površin,
– gradnja zidanic, gospodarskih objektov za spravilo sadja in hramov je
mogoča tudi ob pogoju, da je investitor lastnik najmanj 15 a in hkrati
najemnik najmanj 5 a vinograda oziroma sadovnjaka v 1. območju
vinogradniških površin ter lastnik najmanj 7,5 a in hkrati najemnik
najmanj 2,5 a v 2. območju vinogradniških površin. Investitor najemno
razmerje izkaže z notarsko overjeno najemno pogodbo, katere trajanje je
dogovorjeno na najmanj 30 let,
– investicijska vzdrževalna dela, rekonstrukcije ali nadomestne gradnje
obstoječih objektov, pri čemer je lahko velikost vinograda tudi manjša od
prej določene velikosti,
– gradnja vinotočev in objektov za turistično ponudbo ali preureditev
obstoječih objektov za te dejavnosti ob pogoju, da je investitor lastnik
najmanj 20 a vinograda na 1. območju vinogradniških površin ter najmanj
15 a na 2. območju vinogradniških površin in ob pogoju, da lokacija
zagotavlja ureditev vseh potrebnih zunanjih površin brez večjih posegov v
teren (večjih odkopov ali zasutij, izpostavljenih opornih zidov) ter ob
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Gozdna zemljišča

8a. člen
Na območju občine so na podlagi Uredbe o varovalnih gozdovih in
gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05) razglašeni za
varovalne gozdove: Pendirjevka, Kobile in Šentjernejsko polje, za gozdove
s posebnim namenom – rezervate pa: Kobile, Pragozd Gorjanci in Ravna
gora. Gospodarjenje in poseganje v gozdove je treba izvajati v skladu s
citirano uredbo ter v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04) in Prostorskim redom Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04).
8. člen
Na območjih gozdnih zemljišč je poleg primarne rabe dovoljena:
– postavitev objektov in naprav namenjenih za gozdarsko dejavnost, če
je to prostorsko sprejemljivo,
– gradnja ali postavitev objektov, opredeljenih v 3., 4., 6., 7. in 8. alineji
4. člena,
– gradnja komunalnih naprav in objektov, gozdnih cest in ostalih
transportnih poti.
Za vse gradnje ter druge ureditve na območju gozdov in gozdnega
prostora je potrebno dovoljenje v skladu s predpisi o urejanju prostora,
pred izdajo dovoljenja pa mora biti, ne glede na namensko rabo v
prostorskih sestavinah planskih aktov občine, pridobljeno soglasje Zavoda
za gozdove Slovenije.
9. člen
Gradnje ter druge ureditve v območju gozdov morajo upoštevati
značilnosti kulturno krajinskega vzorca in njegovih posameznih
elementov, tako da ohranjajo:
– značilno razporeditev gozdnih mas v prostoru,
– značilnosti oblikovanja gozdnega roba, vzorec gozdnih cest in poti.
III. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJE TER DRUGE UREDITVE V
UREDITVENIH OBMOČJIH NASELIJ, ZASELKOV IN
RAZPRŠENE GRADNJE PO MORFOLOŠKIH, FUNKCIJSKIH
IN ŠIRITVENIH KRITERIJIH
10. člen
1. Morfološki kriteriji
Določajo vrsto in obliko gradenj ter drugih ureditev glede na tip naselja
oziroma na tip posamezne morfološke enote. Morfološki kriteriji so
splošni in posebni, ki so določeni za pet tipološko različnih oblik naselij: A
– gruča, B – vrsta, C – obcestna zasnova, D – razpršena gradnja in E
–zaselek.
11. člen
Splošni morfološki kriteriji:
– novogradnje so dovoljene na gradbenih parcelah, ki so po obliki in
velikosti usklajene z značilnim parcelnim vzorcem, pri vseh gradnjah ter
drugih ureditvah je treba ohranjati tradicionalno merilo posameznih
objektov,
– večji novi programi v naseljih naj se razporedijo v večje število
manjših objektov ali pa se izoblikujejo nova območja za novogradnje
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večjih dimenzij, ki naj bodo od naselja ločeni z zelenim pasom in
kompozicijsko uglašeni s podobo naselja v krajini,
– jedra vasi se ohranjajo in opremijo z urbano opremo, dovoljena je
dopolnilna gradnja objektov z javnimi programi, ki se mora oblikovno in
urbanistično prilagajati obstoječim gradbenim linijam in urbanistični
kompoziciji obstoječih dominantnih objektov,
– kmetije naj se oblikujejo okoli gospodarskega dvorišča, s katerega je
zagotovljen vhod v gospodarske objekte. Vanj se odpirajo vse notranje
fasade objektov. Nove tehnološke rešitve ne smejo rušiti harmoničnih
prostorskih odnosov,
– novogradnje v okviru rekonstrukcije obstoječih kmečkih dvorišč
morajo ohranjati merilo in velikost značilne drobne zazidave. Razvojno
perspektivne kmetije naj se selijo na rob naselja, stare domačije pa
usposobijo za nove (turistične) funkcije,
– ohranja in vzdržuje naj se značilne vaške robove in prehode med
kmetijami in iz naselja v krajino, ki jih tradicionalno tvorijo sadovnjaki, na
dvoriščih kmetij naj se zasadijo večja drevesa, vaške ceste in poti pa
ozelenijo z nepravilnimi ali linijskimi zasaditvami dreves in grmovja.
– oblikovanje grajene krajine v območju vinogradov naj omogoči
ohranjanje ali ponovno vzpostavljanje drobne strukture objektov.
12. člen
Posebni morfološki kriteriji:
A – kriteriji za urejanje gručastih naselij:
Ohranjati je treba križno zasnovo razvejanih komunikacij, ki predstavlja
prostorsko ogrodje naselja in pogosto oblikuje na svojem presečišču
osrednji prostor vasi. Jedra vasi z značilnim vaškim trgom se uredijo.
Ohranja se značilno grupiranje objektov v funkcionalno zaokrožene gruče
okoli kmečkih dvorišč ter velikost objektov.
B – kriteriji za urejanje vrstnih vasi:
Ohranjati je treba značilnosti eno ali dvostranske obzidave vaške ceste, s
katere vodijo poljske poti na posamezne zemljiške proge. Varovati je treba
gradbeno linijo objektov, postavljenih pravokotno na vaško cesto in
značilno razporeditev domačije, ki se linearno členi v: kmečki dom,
gospodarska poslopja in pomožne objekte (tip rastoče kmetije). Pri
posegih v zavrtnice (sadovnjaki, vrtovi) je potrebno na novo oblikovati
zeleni rob naselja.
C – kriteriji za urejanje naselij z obcestno zasnovo:
Objekti so postavljeni vzporedno s smerjo glavne ulice. Dovoljeno je
zgoščanje naselja in rast naselja v prečni smeri. Dovoljena je sprememba
stanovanjskih objektov ob glavni cesti v javne, služnostne, servisne in
obrtne dejavnosti.
D – kriteriji za urejanje razpršene gradnje:
Z novimi gradnjami ter drugimi ureditvami je treba težiti k lokalni
koncentraciji in zaokroževanju heterogene poselitvene strukture v večje
število manjših enot – zaselkov. Ob graditvi novih objektov v okviru
obstoječih kvalitetnih območij naj se spoštuje način sestavljanja
posameznih objektov v skupine, nove gradnje ter druge ureditve pa zasadi
z avtohtonim drevjem. V primeru gradnje v okviru obstoječih
nekvalitetnih območij pa je treba z novimi gradnjami ter drugimi
ureditvami vplivati na večjo urejenost in izboljšanje celotnega stanja na
lokaciji.
E – kriteriji za urejanje zaselkov:
Obstoječi zaselki naj se ohranjajo, novogradnje je treba usmerjati v večja
naselja. V primeru širitve zaselkov je potrebno preprečiti njihovo zlivanje v
obliko naselij z obcestno zasnovo. Pri gradnji nadomestnih ali novih
objektov je potrebno ohranjati kvalitetne gabarite naselja oziroma z
novimi gradnjami ter drugimi ureditvami težiti h korekcijam nekvalitetnih
obstoječih ureditev v prostoru.
13. člen
2. Funkcijski kriteriji
Določajo današnje in bodoče vsebine naselij, ki se delijo na:
K – kmetijsko, S – stanovanjsko, U – urbano-javno, P – proizvodno,
K/S/U/P – mešano.
K – kriteriji za urejanje naselij ali delov naselij s kmetijsko funkcijo:
Vse nove gradnje ter druge ureditve je treba podrejati kmetijski
organizaciji prostora. Dovoljene so dopolnilne dejavnosti, ki se vežejo na
primarno dejavnost: kmečki turizem, živilske predelovalne obrti, umetne
obrti in podobno. Posameznim kmečkim dvoriščem je potrebno zagotoviti
primerno velikost in prost dostop do kmetijskih zemljišč.
S – kriteriji za urejanje naselij ali delov naselij s stanovanjsko funkcijo:
V strnjenih stanovanjskih območjih, dejavnosti, ki niso v skladu z osnovno
stanovanjsko funkcijo naselja (proizvodnja in druge hrupne in
onesnaževalne dejavnosti), niso dovoljene.
U – Kriteriji za urejanje naselij ali delov naselij z urbano-javno funkcijo:
Dovoljena je gradnja objektov in naprav, ki služijo skupnim urbanim

potrebam prebivalcev naselja ali večjemu številu naselij ter umestitev
kulturnih, storitvenih oziroma obrtnih programov, ki nimajo negativnih
vplivov na prostor.
P – Kriteriji za urejanje naselij ali delov naselij s proizvodno funkcijo:
Proizvodne dejavnosti morajo biti dobro povezane s prometnim in ostalim
infrastrukturnim omrežjem tako, ne motijo bivalne funkcije naselja. S
smotrno postavitvijo objektov in s tehničnimi ukrepi je potrebno
zmanjševati negativne učinke hrupa in ostale oblike onesnaženja.
K/S/U/P – kriteriji za urejanje naselij ali delov naselij z mešano funkcijo:
Treba je težiti k sožitju različnih dejavnosti in omejiti negativne vplive med
dejavnostmi, tako da bo prednostna kmetijska dejavnost. Posamezne
vsebine v naselju je treba grupirati v homogene morfološke enote ter jih
smiselno povezati v funkcijo celotnega naselja.
Proizvodni in gospodarski objekti morajo biti postavljeni praviloma ob
gospodarsko dvorišče, stanovanjski oziroma poslovno-stanovanjski objekti
pa na ulico.
14. člen
3. Širitveni kriteriji
Določajo vrsto in obliko novih gradenj ter drugih ureditev:
Z – zapolnitve,
Š – širitve,
O – nova območja.
Z – kriteriji za urejanje dopolnilne gradnje:
Dovoljene so novogradnje, ki smiselno zaokrožajo funkcionalno in
oblikovno homogene sklope vasi. Obstoječo novejšo disperzno pozidavo
je potrebno zgoščati v kompaktnejši vzorec tako, da se vzpostavi nov
prostorski red, večja izkoriščenost stavbnih zemljišč, boljša prometna
dostopnost do stavbnih enot in kvalitetnejša urbanistična zasnova naselja.
Gradnje ter druge ureditve naj se prilagodijo okoliškim kvalitetnim
objektom in ureditvam ter omilijo obstoječe prostorske konflikte.
Š – kriteriji za urejanje območij namenjenih širitvi naselij:
Nove gradnje ter druge ureditve morajo biti usklajene z urbanističnimi,
zgodovinskimi in oblikovnimi značilnostmi kraja. Posegi naj bodo
usklajeni z obstoječim urbanističnim vzorcem naselja (z obstoječo
tipologijo komunikacijskega vzorca, vzorca stavbnih parcel in načinom
umeščanja objektov na stavbno parcelo).
O – Kriteriji za urejanje novih območij, namenjenih pozidavi:
Dovoljene so gradnje objektov, ki niso nujno vezane na tradicionalni tip
vaške arhitekture, izhajajo pa iz temeljnih topografskih in klimatskih
pogojev ter iz funkcije objekta. Dovoljeno je oblikovanje novih tipov
morfoloških enot, ki po svoji strukturi in teksturi, videzu strešne krajine in
materialih sledijo avtohtonim naselbinskim strukturam. Posamezne tipe
objektov je treba združevati v razpoznavne prostorske enote in oblikovati
kvalitetno kompozicijsko razmerje med krajino in novimi ter starimi
naselji. Dosledno je treba ohranjati zelene predahe med posameznimi
enotami v naselju in s tem preprečiti zlivanje naselja v nepregledno urbano
strukturo.
** Kriteriji za urejanje novogradenj za potrebe kmetijstva:
Če novih objektov ni mogoče funkcionalno in oblikovno prilagoditi
prostorskim možnostim v okviru obstoječih kmetij, je dovoljena
prestavitev na rob naselja tako, da povezava z matično kmetijo
funkcionira.
14a. člen
V primerih obstoječih objektov (zgrajeni pred letom 1967 ali na podlagi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja) se šteje, da zanje veljajo
morfološki, funkcijski in širitveni kriteriji, ki veljajo za ureditveno območje
naselja ali zaselka, ki mu tak objekt pripada. V primeru, da gre za
razpršeno gradnjo, velja od funkcijskih kriterijev K – kmetijski ali S –
stanovanjski, odvisno od namembnosti obstoječega objekta.
IV.
MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE GRADENJ TER
DRUGIH UREDITEV
15. člen
Novogradnje
Oblikovanje novih objektov ter drugih ureditev mora ohranjati likovno
identiteto območja in upoštevati značilnosti zazidave v svoji neposredni
okolici ali širšem območju. Obliko, barvo ter velikost streh in orientacijo
slemen je treba prilagoditi splošni podobi naselja ali njegovega
posameznega dela.
Nadomestne gradnje
Nadomestni objekti na mestu starih so dovoljeni ob pogoju, da se stari
objekt z urbanističnega vidika lahko podre. Nov objekt mora tedaj
pokrivati vsaj 50% površine obstoječega. Izjemoma se objekt lahko zgradi
tik ob starem objektu, le-ta pa se mora po zgraditvi novega odstraniti. V
primeru arhitektonsko kvalitetnega oblikovanja se lahko stari objekt
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ohrani in vključi v novo stavbno celoto. Nadomestni objekt mora ohranjati
arhitekturne in urbanistične kvalitete obstoječega objekta ter kvalitetne
ambientalne značilnosti prostora.
Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije
Dograditev in rekonstrukcija objektov mora biti v skladu z oblikovalskimi
določili za gradnjo novih objektov. Nadzidave objektov so možne do višine
večinsko prisotnega gabarita objektov, če se s tem ne poruši
kompozicijsko razmerje do celote.
Redna in investicijska vzdrževalna dela
Na objektih in napravah se lahko izvajajo redna in investicijska
vzdrževalna dela tako, da je omogočena njihova normalna uporaba.
Sprememba vrste rabe in namembnosti
Objektom ali njihovim delom je dovoljeno spreminjati vrsto rabe ali
namembnost, če to dopušča velikost gradbene parcele in če je taka raba ali
namembnost skladna z morfološkimi in funkcijskimi kriteriji za
ureditveno območje naselja, zaselka ali razpršene gradnje, ki mu tak
objekt pripada.
Začasni in pomožni objekti
Objekti in naprave, namenjene začasnemu zadovoljevanju potreb za
storitvene dejavnosti, šport in rekreacijo, za sezonsko turistično ponudbo
ali občasne prireditve, se lahko postavijo na zemljiščih, kjer po družbenem
planu niso predvidene trajne gradnje ter druge ureditve, na osnovi
gradbenega dovoljenja. Dovoljenje za postavitev začasnega objekta izda
upravni organ, v njem pa mora biti opredeljeno, kdo je objekt dolžan
odstraniti, na čigave stroške in v kakšnem roku. Tak objekt mora biti
montažen – enostavno odstranljiv.
Pomožne objekte se lahko postavlja le v funkcionalnem okviru kmetije
(gospodarsko dvorišče) ali stanovanjskih objektov. Vezani morajo biti na
obstoječe dostope in postavljeni tako, da ne ovirajo ostalih objektov na
parceli.
Kioski se lahko postavljajo na javno površino na mestih, kjer to ni
prostorsko moteče in kjer bi smiselno dopolnili obstoječo ponudbo,
vendar samo v primerih, ko v obstoječih objektih ni možno zagotoviti
tovrstnih programov. V kioske je dovoljeno umestiti prodajo neživil
(drobnih artiklov) ali uslužnostne obrti manjšega obsega.
Vsi omenjeni objekti morajo biti arhitektonsko kvalitetno oblikovani in
prilagojeni oblikovnim značilnostim prostora, vendar lahko sodobno
oblikovani.
Začasni in pomožni objekti se lahko štejejo za enostavne objekte, če so
izpolnjeni pogoji, ki jih določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04), sicer pa je
zanje potrebno, ob upoštevanju določb tega odloka, pridobiti gradbeno
dovoljenje.
Pomožne objekte k objektom, ki so zgrajeni izven ureditvenega območja
naselja (pred letom 1967 ali na podlagi pravnomočnega gradbenega
dovoljenja), se lahko postavlja le v okviru gradbene parcele.
Gradnja drugih objektov
Oblikovanje tehnoloških objektov ali naprav z višino, ki bistveno odstopa
od povprečnega gabarita njihovega okolja, mora težiti za tem, da ti objekti
ne dominirajo v prostoru. Oblikovanje teh objektov se prilagodi
tehnologiji, pa tudi značilnostim prostora.
Oblikovanje manjših objektov komunalnega značaja (trafo postaje...) v
posameznem naselju mora biti enotno in ne smejo postati dominanta.
Območja s cerkvijo in pokopališčem se ohranjajo, ob širitvi pokopališča ali
gradnji poslovilnih objektov je treba upoštevati logiko obstoječe zasnove,
se prilagajati značilnostim terena in respektirati obstoječe dominante.
Avtobusna postajališča, parkirišča in druge javne ureditve:
Bus postajališča so lahko montažni objekti, oblikovani transparentno ter
usklajeni s prostorom ali objekti, usklajeni z značilno arhitekturo. Objekte
se opremi z oblikovno usklajeno urbano opremo (koši za smeti, klopi,
oglasni panoji...). Za poenotenje teh objektov je treba pripraviti študijo.
Javne ureditve v naseljih naj bodo v čim večji meri ozelenjene s
tradicionalnim zelenjem in oblikovno poenotene. Javne površine naj bodo
praviloma tlakovane z naravnimi materiali (avtohtoni kamen, granitne
kocke ali tlakovci), v primeru uporabe asfaltov, pa naj se le-ti kombinirajo
s prej navedenimi materiali. Za naselje se uporabi en tip (cestne ali ulične)
svetilke ter druge ulične opreme (klopi, koši za smeti).
Panoji za plakatiranje in izjemoma displayi se dovolijo le v naseljih, na
neizpostavljenih mestih – na slepih fasadah objektov ali tam, kjer se pano
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lahko primerno vključi v ureditev prostora. Postavitev panojev ni
dovoljena v odprtem prostoru.
15a. člen
Na obstoječih objektih (zgrajeni pred letom 1967 ali na podlagi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja) so dovoljene dozidave,
nadzidave in rekonstrukcije ter redna in investicijska vzdrževalna dela po
pogojih iz predhodnega člena. Dovoljena je tudi nadomestna gradnja po
pogojih za novogradnje, pri čemer pa mora nadomestni objekt v celoti
izkoristiti fundus obstoječega objekta.
V. MERILA IN POGOJI OBLIKOVANJA OBJEKTOV
16. člen
Stanovanjski in gospodarski objekti:
– Tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z razmerjem
stranic vsaj 1: 1,4.
– Etažnost je lahko klet in pritličje, klet in nadstropje ali klet in
mansarda in samo izjemoma (v strminah) vkopana klet, pritličje in
podstrešje, kolenčni zid je skrit pod kapjo strehe.
– Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini
objekta, naklon 38 do 45 stopinj. Napušč se izvede pri stanovanjskih
objektih v dolžini do največ 1,0 m, v odvisnosti od naklona strešin, pri
gospodarskih objektih pa je napušč lahko tudi večji, po vzoru
tradicionalnih. Kritina mora biti temne barve; opečna, betonska – sive ali
opečne barve ali druga temna kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno.
Dovoljeni so čopi in strešna okna, frčade pa dvokapne in le centralno na
fasadi, nad glavnim vhodom.
– Fasade naj bodo ometane, omet je lahko tudi dvo- ali tribarven s
poudarjenimi dekorativnimi elementi (obrobe okoli oken, ogelniki ipd.)
in v kombinaciji z lesom. Omet naj bo v svetlih odtenkih toplih barv.
Zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni, ograje balkonov naj bodo
v vertikalnem lesenem opažu.
– Sušilnice in prostostoječi silosi so dovoljeni, kjer je to potrebno
zaradi funkcionalnih zahtev dejavnosti in kjer to prostor dovoljuje.
– Nadstrešnice za motorna vozila se lahko izvedejo kot prosto stoječa
pritlična lesena ali kovinska konstrukcija z ravno ali enokapno streho,
skrito za vencem. S tlorisno površino naj ne presegajo meril obstoječih
objektov na parceli, vendar so po potrebi lahko tudi večje od predpisanih
v okviru Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega
dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišč
(Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04) ali njemu ustreznega akta.
Poslovni in poslovno-stanovanjski objekti:
– Tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z razmerjem
stranic vsaj 1: 1,4.
– Etažnost je lahko klet in pritličje, klet, pritličje in nadstropje, klet,
pritličje in mansarda, kolenčni zid skrit pod kapjo.
– Streha naj bo simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta
in kolenčnim zidom, skritim pod kapjo strehe ter naklonom 40–45 stopinj.
Manjši naklon se dovoli v primerih, ko je potrebna širina objekta
prevelika in bi bila s tem porušena osnovna kompozicija objekta, tak
objekt mora biti še posebej usklajen z 11. in 15. členom. Za kritino veljajo
enaki pogoji, kot za stanovanjske hiše. Dovoljena je po ena centralna
dvokapna frčada v osi objekta. Sicer se za osvetljevanje mansarde
uporabljajo strešna okna in odprtine na zatrepih. Izjemoma se, glede na
značaj lokacije, dovoli več frčad – vendar največ tri na strešini. Naklon
strešin frčade je enak osnovnemu naklonu strehe. Na območjih strnjene
pozidave so dovoljene tudi druge oblike frčad.
– Omet naj bo v svetlih odtenkih toplih barv, lahko v kombinaciji z
lesom. Dovoljene so tudi sodobno koncipirane fasade.
– Poslovno-stanovanjski objekti imajo lahko dejavnost le v pritličju in
izjemoma v nadstropju, v tem primeru mora biti vsaj ena etaža
stanovanjska.
– V naseljih se dovoli največ do 200m2 velike obrtne objekte.
Zidanice:
TIP A:
– Ta tip zidanice je dovoljen, če je v bližnjem okolju prevladujoč.
– Tlorisna zasnova objektov je največ 7x 5 m z odstopanjem do +10% oz. največ 15% v primerih, ko gre za velikost vinograda nad 15 arov
in če je to prostorsko sprejemljivo.
– Etažnost je lahko delno vkopana klet in podstrešje s kolenčnim
zidom največ 1,40 m.
– Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini
objekta in vzdolžno s pobočjem oziroma vzporedno z značilnimi bližnjimi
objekti (lahko tudi prečno na pobočje). Naklon strešin mora biti 40 do 45
stopinj, lahko s čopi. Kritina mora biti temne barve (opečna, betonska,
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skodle) in usklajena z bližnjimi kvalitetnimi objekti. Dovoli se po ena osna
trikotna frčada na posamezni strešini.
– Pri oblikovanju naj se upoštevajo elementi tradicionalne arhitekture.
– Kleti naj bodo praviloma zidane iz kamna ali v betonskem oplesku,
fasade naj bodo ometane in beljene v svetlih barvnih tonih (zemeljskih
barv npr. oker, opečna).
TIP B:
– Ta tip zidanice je dovoljen tam, kjer so bodisi okoliški objekti višji kot
K+M, bodisi zaradi majhne gostote pozidave prevladujoč tip zidanice še
ni prepoznaven in je prostorsko sprejemljiv.
– Tlorisna zasnova objektov je najmanj 35 m2 in največ 48 m2, pri
čemer naj bo razmerje stranic vsaj 1:1,25, višina od kote pritličja do žleba
pa največ 2,5 m.
– Etažnost je lahko delno vkopana klet in pritličje, brez kolenčnega
zidu, pri čemer je napušč lahko maksimalno 0,9 m. Na daljši stranici, na
kateri je vhod, se lahko napušč tudi podaljša, po vzoru tradicionalnih
napuščev. Dolžina napušča ne sme presegati 1/3 krajše stranice objekta.
– Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini
objekta in vzdolžno s pobočjem oziroma vzporedno z značilnimi bližnjimi
objekti (lahko tudi prečno na pobočje).
– Naklon strešin mora biti 40 do 45 stopinj, izjemoma s čopi, če so
običajni v okolici. Kritina mora biti praviloma opečna oz. usklajena z
bližnjimi kvalitetnimi objekti.
– Frčade se ne dovolijo.
– Pri oblikovanju naj se upoštevajo elementi tradicionalne arhitekture.
Balkoni se ne dovolijo.
– Kleti naj bodo praviloma zidane iz kamna ali v betonskem oplesku,
pritličje je lahko zidano ali v leseni izvedbi. Fasade so lahko ometane in
beljene v svetlih barvnih tonih (zemeljskih barv npr. oker, opečna) oz. iz
rezanega lesa, če gre za leseno izvedbo. Polkrožna bruna niso dovoljena.
TIP C:
– To je tip še ohranjene stare zidanice, ki se varuje, lahko tudi
rekonstruira in se ne prilagaja okoliškim novim objektom. Če je ohranjen
objekt že degradiran, se ga rekonstruira po vzoru kvalitetno ohranjenih
podobnih objektov.
– Dovoli se tradicionalni gabarit in razmerja.
– Ohranja se stare oblike fasadnih elementov in originalne materiale.
– Frčade in balkoni se ne dovolijo.
– Ohrani se naklon strešin, kritina je praviloma opečna, lahko pa tudi
iz slame po vzoru tradicionalnih.
TIP D:
– To je tip lesenega hrama. Dovoljene so rekonstrukcije obstoječih
tradicionalnih objektov in postavitev novih, predvsem tam, kjer ni potrebe
po večjih dimenzijah objektov ali so v prostoru tradicionalni objekti tega
tipa pogosti. Hram se ne dovoli kot pomožni objekt poleg zidanice.
– Tlorisna zasnova objekta je po vzoru tradicionalnih, v razmerju vsaj
1:1,25.
– Višina objekta je pritličje in podstrešje brez kolenčnega zidu, objekt
je postavljen na ravnino.
– Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini
objekta in vzdolžno s pobočjem oziroma vzporedno z značilnimi bližnjimi
objekti (lahko tudi prečno na pobočje).
– Naklon strešin mora biti 40 do 45 stopinj. Kritina mora biti
praviloma opečna oz. usklajena z bližnjimi kvalitetnimi objekti, lahko pa
tudi iz slame po vzoru tradicionalnih.
– Čopi in frčade niso dovoljeni.
– Material je rezan les, polkrožna bruna se ne dovolijo, les se lahko
zaščiti, ne barva.
– Pri oblikovanju odprtin je treba upoštevati tradicionalne objekte,
predvsem pa preprosto oblikovanje podobnih objektov, ki niso imeli
okenskih odprtin, pač pa samo line.«
V primeru legalizacije obstoječih objektov, ki so bili zgrajeni pred
uveljavitvijo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej, št. 7/2005) so lahko
tudi večjih dimenzij in drugačnih oblik, vendar je potrebno predhodno
soglasje občinske strokovne službe in mnenje strokovne službe s področja
naravne in kulturne dediščine. Ostala merila oblikovanja zidanic, ki so
določena s tem odlokom veljajo tudi za tovrstne stavbe.
Vinotoči in objekti za kmečki turizem:
– Tlorisna zasnova objektov lahko presega za zidanice predpisane
gabarite do 50 % (tipa B), pri čemer naj bo razmerje stranic vsaj 1:1,25,
višina od kote pritličja do žleba pa največ 2,5 m.

– Etažnost je lahko delno vkopana klet in pritličje, brez kolenčnega
zidu, pri čemer je napušč lahko maksimalno 0,9 m.
– Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini
objekta in vzdolžno s pobočjem oziroma vzporedno z značilnimi bližnjimi
objekti (lahko tudi prečno na pobočje).
– Naklon strešin mora biti 40 do 45 stopinj, izjemoma s čopi, če so
običajni v okolici. Kritina mora biti temne barve (opečna, betonska) in
usklajena z bližnjimi kvalitetnimi objekti.
– Frčade se ne dovolijo.
–
Pri oblikovanju naj se upoštevajo elementi tradicionalne
arhitekture. Balkoni niso dovoljeni.
– Kleti naj bodo praviloma zidane iz kamna ali v betonskem oplesku,
pritličje je lahko zidano ali v leseni izvedbi. Fasade so lahko ometane in
beljene v svetlih barvnih tonih (zemeljskih barv npr. oker, opečna) oz. iz
rezanega lesa, če gre za leseno izvedbo. Polkrožna bruna niso dovoljena.
Vinske kleti:
– Tlorisna zasnova objektov lahko presega za zidanice predpisane
gabarite največ do 80 % (tipa B), pri čemer naj bo razmerje stranic vsaj
1:1,25, višina od kote pritličja do žleba pa največ 2,5 m oz. do največ 2,7 m,
če se v objektu organizira tudi vinotoč in če ne gre za izpostavljeno lego.
– Etažnost je lahko delno vkopana klet in pritličje, brez kolenčnega
zidu, pri čemer je napušč lahko maksimalno 0,9 m.
– Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini
objekta in vzdolžno s pobočjem oziroma vzporedno z značilnimi bližnjimi
objekti (lahko tudi prečno na pobočje).
– Naklon strešin mora biti 40 do 45 stopinj, izjemoma s čopi, če so
običajni v okolici. Kritina mora biti temne barve (opečna, betonska) in
usklajena z bližnjimi kvalitetnimi objekti.
– Frčade se ne dovolijo.
– Pri oblikovanju naj se upoštevajo elementi tradicionalne arhitekture.
– Kleti naj bodo praviloma zidane iz kamna ali v betonskem oplesku,
pritličje je lahko zidano ali v leseni izvedbi. Fasade so lahko ometane in
beljene v svetlih barvnih tonih (zemeljskih barv npr. oker, opečna) oz. iz
rezanega lesa, če gre za leseno izvedbo. Polkrožna bruna niso dovoljena.
Kozolci:
– Tlorisna zasnova mora ohranjati proporce in dimenzije ter etnološke
prvine značilnega dolenjskega kozolca (enojnega stegnjenega kozolca,
stegnjenega kozolca s podaljškom ali dvojnega kozolca /toplerja/).
– Je v celoti lesen, lahko z armiranobetonskimi temelji.
– Streha je lahko tipa simetrična dvokapnica oz. asimetrična pri
kozolcu s podaljškom, s
tem da je sleme strehe v osi daljše stranice.
– Kritina je lahko opečna ali betonska ter barvno usklajena s kritino
sosednjih objektov.«
Posebnosti pri oblikovanju objektov:
Izjemoma se lahko objekti oblikujejo tudi v kontrastu z obstoječim
okoljem (zaradi estetskih ali simbolnih razlogov), kadar ima drugačnost za
cilj:
– poudariti vsebinsko, funkcionalno ali lokacijsko različnost
novogradnje glede na okolje,
– vzpostaviti prostorsko dominanto,
– doseči večjo razpoznavnost območja, zlasti na prometnih vozliščih,
na zaključkih stavbnega niza ipd.,
–
prikazati kako drugo posebnost objekta, kot je začasni ali
sezonski značaj obratovanja ipd.
Tako oblikovanje pa je v neposredni bližini kulturnega spomenika oziroma
v območju obstoječe zazidave s pretežno historičnim izvorom in veliko
oblikovno homogenostjo dovoljeno le ob soglasju strokovne službe varstva
naravne in kulturne dediščine.
VI. MERILA IN POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE
17. člen
Vrtovi in sadovnjaki, brežine, oporni zidovi, brajde:
Vrtovi med objekti in sadovnjaki naj se oblikujejo in obdelujejo na
tradicionalen način, pri čemer je treba uporabiti visokodebelna sadna
drevesa. Eksotične rastline niso dovoljenje.
Nasipi, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja morajo biti
izvedeni z blagimi in ozelenjenimi brežinami ter zavarovani pred erozijo.
Oporni zidovi so dovoljeni v primerih, kjer brežine pred erozijo ni mogoče
drugače zavarovati, vendar ti praviloma ne smejo biti višji od 1,2 m. Zidani
morajo biti s kamnom. Enaki pogoji veljajo na območju vinogradniških
površin, s tem da naj se zidovi ozelenijo ali zastrejo z brajdo.
Brajde naj se oblikujejo na tradicionalen način, kot lesene pritlične
konstrukcije, ozelenjene s trto. Njihova tlorisna površina naj ne presega 30
m2.
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Na vinogradniških območjih ni dovoljena uporaba urbane opreme, kot so
prostostoječe luči, betonski robniki, betonski žari ipd.
Javne zelene površine, parki:
Vzpostavljajo se na predvidenih javnih mestih, ki so neurejena ali
nepravilno urejena. Za nove zasaditve se lahko uporabijo le avtohtone
drevesne vrste. Dovoljeno je formiranje linijskih ali nepravilnih zasaditev
ob pomembnejših cestah ali poteh v naseljih ali kot poudarek prostorske
dominante (cerkve, kapelice) v soglasju s pristojno službo za varstvo
naravne in kulturne dediščine.
Rekreacijske površine:
Ureditve trim stez, tekaških prog in konjeniških poti naj izkoristijo
obstoječo mrežo poljskih in gozdnih poti. Oprema naj bo v naravnih
materialih.
Travnata ali peščena igrišča brez spremljajočih objektov se lahko uredijo le
tam, kjer je možno urediti naravni prostor brez večjih posegov v teren.
Druga igrišča, ki zahtevajo trajnejše ureditve, se lahko izvedejo le na za to
s planskim dokumentom predvidenih površinah.
Dostopi do objektov, parkirišča, razmejitve med parcelami:
Dostopi do objektov morajo biti izvedeni po najkrajši možni poti z javne
ceste in so utrjeni (s peskom, kamnom, mačjimi glavami v betonu,
tlakovci, asfaltom oziroma z drugimi avtohtonimi materiali). Meteorno
vodo z dostopnih poti je potrebno speljati v ponikalnico ali meteorno
cestno kanalizacijo, na javno cesto je ni dovoljeno spuščati.
Parkirišča naj bodo utrjena in protiprašno zaščitena (veljajo materiali kot
pri prejšnji alineji) in zazelenjena, odvod meteorne vode s parkirišč se
izvede preko lovilcev olj in maščob.
Razmejitve med parcelami se izvedejo z lesenimi plotovi po vzoru
tradicionalnih. Mreže so dovoljene le izjemoma, kadar je to funkcionalno
najbolj primerno. Zidovi niso dovoljeni, razen če so zaradi terena potrebni
podporni zidovi.
VII. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL
18. člen
Gradbena parcela mora omogočati normalno uporabo in vzdrževanje
objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s
parkiranjem, dostopom ter komunalnimi in energetskimi priključki.
Velikost gradbene parcele se določi glede na:
– namembnost in velikost objekta, potrebnih pomožnih objektov in
manipulativnih površin,
– oblikovanost zemljišča, obstoječih parcelnih mej in lastništva,
– lege sosednjih objektov, dostopov z javne ceste oz. poti, poteka
komunalnih in energetskih vodov,
– zdravstveno-tehnične zahteve (osončenje, prezračevanje, hrup ipd.).
Pri določanju gradbene parcele za stanovanjsko gradnjo se velikost
gradbene parcele določi tako, da je indeks zazidanosti do 0,3. Na strmih
in reliefno razgibanih legah je velikost gradbene parcele za stanovanjske
objekte lahko tudi do 50% večja.
Pri določanju gradbene parcele kmetije se upošteva tudi razporeditev
objektov kmetije, vrsta kmetijske proizvodnje ter potreben manipulacijski
prostor za kmetijsko mehanizacijo.
Pri določanju gradbene parcele za druge dejavnosti se upošteva tudi
medsebojna razporeditev objektov, vrsta dejavnosti, potreben
manipulacijski prostor za tovorna vozila in drugo mehanizacijo ter
skladiščenje.
19. člen
Za nove ali nadomestne objekte se gradbena parcela določi po pogojih
tega odloka v projektu za izdajo gradbenega dovoljenja, pri čemer je treba
upoštevati, da morajo odmiki objekta od mej sosednjih zemljišč znašati
najmanj 2 m oz. da so manjši odmiki dovoljeni le v soglasju z lastnikom
sosednjega zemljišča.
Objektom, zgrajenim pred letom 1967 in objektom, zgrajenim na podlagi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki jim gradbena parcela še ni
določena, se gradbeno parcelo določi na zahtevo lastnika objekta v
posebnem postopku, na podlagi meril in pogojev za določitev gradbene
parcele iz predhodnega člena.
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VIII. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE
20a. člen
Na območju občine se nahaja 5 zavarovanih območij, 39 objektov oz.
območij naravnih vrednot, 4 ekološko pomembna območja in 5 posebnih
varstvenih območij (območij Natura 2000). Pri načrtovanju gradenj ter
drugih ureditev je treba upoštevati usmeritve, izhodišča in pogoje za
varstvo naravnih vrednot, zavarovanih območij ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti, navedene v strokovnem gradivu »Naravovarstvene
smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Občine Šentjernej (ZRSVN, OE Novo mesto, maj 2006), ki so
priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Šentjernej.
Za gradnjo objektov in drugih ureditev na teh območjih je, skladno s 105.
členom Zakona o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list RS, št.
96/04, potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe za
varstvo narave (MOP, Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana).
20b. člen
Za posege in ureditve na kmetijskih zemljiščih, navedenih v 4. in 5. členu,
ki se nahajajo na varovanih območjih ohranjanja narave, predvsem na
območjih: poplavnih ravnic ob reki Krki, na območju košenic na Miklavžu
in Javorovici, se izvajajo le gradnje in ureditve, ki bodo zagotavljale
ugodno stanje habitatnih tipov in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
Gradnja kozolcev za spravilo sena je na teh območjih izjemoma dovoljena
le na zemljiščih, na katerih se izvaja in zagotavlja redna košnja. Ureditev
košenic za druge kmetijske rabe (sadjarstvo, vrtnarstvo, poljedelstvo,
vinogradništvo,…) ni dovoljena.
Ureditve športno rekreacijskih površin so izjemoma dovoljene le na tistih
območjih znotraj varovanih območij ohranjanja narave, kjer bo po
predhodnih raziskavah flore, favne in habitatnih tipov ugotovljeno, da
ureditve in gradnje ne bodo ogrožale ugodnega stanja habitatnih tipov ter
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
IX. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
20c. člen
Kot izhodišče za varstvo kulturne dediščine je treba upoštevati Strokovne
podlage varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
občine Novo mesto za območje Občine Šentjernej (ZVNKD Novo mesto,
december 1999) in ažurno stanje Registra nepremične kulturne dediščine,
ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Na objektih in območjih kulturne
dediščine je treba upoštevati naslednja merila in pogoje:
– gradnje objektov in druge ureditve je treba načrtovati na način, da ne
prizadenejo varovanih vrednot in materialne substance dediščine;
– posegi v enote kulturne dediščine in njihova vplivna območja morajo
biti v skladu z režimom varovanja, ki je določen v strokovnih podlagah oz.
v skladu z režimi varovanja iz razglasitvenih aktov;
– dediščino v največji možni meri varovati na mestu samem;
– gradnje objektov in druge ureditve naj prispevajo k trajni ohranitvi
dediščine ali k povečanju njene vrednosti;
– ohranjati kulturno raznovrstnost in kulturno identiteto prostora;
– v območjih dediščine ima obnova in ohranjanje prednost pred
novogradnjami, kar velja tudi za pomembnejše območje kulturne
dediščine Gorjanci - Podgorje (POKD 12);
– za gradnje objektov in druge ureditve v enotah kulturne dediščine in
v njihovih vplivnih območjih je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine (Zavoda
za kulturno dediščino Slovenije, OE Novo mesto).
X. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE TER ZVEZE
21. člen
Na območju urejanja s temi prostorsko ureditvenimi pogoji je predvideno
komunalno urejanje v smislu dograjevanja in vzdrževanja prometnih
površin, vodovodnega, kanalizacijskega, nizkonapetostnega, tt omrežja in
daljnovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami za priključitev
vseh obstoječih in predvidenih objektov.
Pri komunalnem urejanju se morajo upoštevati naslednji pogoji:
Prometno urejanje:
– Rekonstrukcije in novogradnje cest in poti z večjim odstopanjem od
obstoječih tras niso dovoljene brez ustrezne prostorske in projektne
dokumentacije. Pri urejanju cest je treba urediti, zavarovati in sanirati
brežine ter ohraniti oporne zidove in obcestne kamne oziroma jih
praviloma nadomestiti z novimi ali z odbojnimi ograjami. Posegi v
varovalnem pasu in rezervatu so dovoljeni le s soglasjem upravljavca
ceste.
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– Vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop z javne ceste. Dostop
mora biti urejen tako, da zagotavlja ustrezno preglednost in omogoča
pristop z urgentnimi vozili neposredno s ceste ali preko sosednjih dvorišč.
– Če se v objektu opravlja dejavnost, se morajo urediti parkirišča.
Njihovo število je odvisno od dejavnosti in števila zaposlenih. Praviloma
morajo biti zagotovljena na funkcionalnem zemljišču tega objekta.
– Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z
javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/07).
Vodovod:
– Vsi obstoječi in bodoči objekti morajo biti priključeni na javno
vodovodno omrežje v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca, drugje se
za oskrbo s pitno vodo zgradi higienske kapnice. V naseljih mora biti
zagotovljena zadostna količina požarne vode.
Kanalizacija:
– Vse odpadne vode je treba odvajati v javni kanalizacijski sistem, če
le-ta obstaja oziroma jih priključiti nanj, ko bo zgrajen. Do njegove
izgradnje morajo imeti obstoječi in načrtovani objekti fekalne vode
speljane v nepropustno, nepretočno greznico na praznjenje.
Tehnološke odpadne vode se morajo pred izpustom v kanalizacijo ali
vodotok ustrezno očistiti in nevtralizirati v interni čistilni napravi. Za
odvajanje odplak iz gospodarskih poslopij je treba zgraditi nepropustno
gnojišče z gnojnično jamo na praznjenje. Gnoj mora biti skladiščen tako,
da bo preprečeno onesnaževanje vod.
– Padavinske vode je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno
kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri čemer morajo biti ponikalnice
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. S cestišč,
parkirišč in ostalih utrjenih površin je izpust padavinskih vod dovoljen le
preko lovilcev olj in maščob. Če ponikanje ni možno, kar je treba
računsko dokazati, se lahko površinske vode spelje v vodotok oz. spusti
razpršeno po terenu, pri tem pa mora biti ureditev odvodnje načrtovana
tako, da bodo le-te speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega
območja. Če to ni možno, je treba na plazovitem in erozijsko ogroženem
območju odvodnjo predvideti po kanaletah ali drugače utrjenih muldah.
– Odvajanje padavinskih vod z večjih ureditvenih območij je treba v
skladu z 92. členom ZVO-1 predvideti na način, da bo v čim večji možni
meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin (z
zatravitvijo, travnimi ploščami, zadrževalnimi bazeni, suhimi
zadrževalniki…).
– Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih
odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št, 105/02 in
50/04), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05), Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni
list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01 in 62/01) ter Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list
RS, št. 103/02).
– Komunalne odpadke je treba zbirati v posebnih zabojnikih,
postavljenih na utrjeno površino, praviloma z nadstrešnico na prometno
dostopnem mestu. Ostale odpadke je treba sortirati in jih odstranjevati
skladno s predpisi s tega področja.«
Elektrika in zveze:
– Priključitve na nizkonapetostno električno omrežje in tt omrežje
morajo biti predvidene in izvedene pod pogoji upravljavcev v skladu z
individualnim soglasjem.
– Vse novo ali rekonstruirano elektro in tt omrežje se v območju
naselja izgradi kabelsko.
– Za sprejem TV programov preko satelita se zgradi kabelski
razdelilni sistem in se ga naveže na skupinsko anteno. Samostojne
satelitske antene je dovoljeno locirati zgolj na vizualno neizpostavljene
lokacije.
– Posamezno prostostoječe kabelske omarice se locirajo na vizualno
neizpostavljena mesta, kar naj velja tudi za omarice na fasadah.
– Na območjih urejanja se obstoječe transformatorske postaje ter 20
kV in 0,4 kV vode, ki jih je zaradi načrtovanih gradenj in drugih ureditev
potrebno odstraniti, predhodno nadomesti z nadomestnimi objekti
ustrezne zmogljivosti. Nove transformatorske postaje je dovoljeno graditi
kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi
neposredni bližini.

– Lokacije transformatorskih postaj in priključnih omaric morajo biti
vedno dostopne.
– V sklopu izdelave projektne dokumentacije za načrtovani objekt
morajo biti pridobljeni projektni pogoji upravljavca, v katerih se
natančneje opredeli tehnične pogoje priključevanja na elektroenergetsko
omrežje.
Plinovodno omrežje:
– Pri zasnovi energetske infrastrukture objektov je potrebno
predvideti njihovo priključitev na utekočinjeni naftni plin, v kolikor je
območje predvideno za plinifikacijo.
22. člen
Komunalni in energetski vodi se praviloma izvedejo podzemno.
Nadzemne objekte je treba postavljati nevpadljivo, izven osrednjih
prostorov naselja ter objektov in območij varstva naravne in kulturne
dediščine. Oblikovani morajo biti podrejeno oblikovanju sosednjih,
krajevno značilnih objektov. Zračni vodi morajo upoštevati smeri
značilnih pogledov.
V varovalnih koridorjih obstoječih in predvidenih energetskih in
komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav
in nadzidav razen izjemoma ob soglasju upravljavca posameznega voda.
Na obstoječih objektih je dovoljeno samo redno vzdrževanje.
XI. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE IN VARSTVO VODA
23. člen
Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo,
vključno z morebitno ograjo, morajo biti odmaknjeni od meje vodnega
zemljišča reke Krke najmanj 15 m, od meje vodnega zemljišča ostalih
vodotokov pa 5 m. Na priobalnih in drugih zemljiščih, kjer se voda zaradi
naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča, so v skladu z
86. členom ZVO-1 prepovedane vse dejavnosti in vse gradnje ter druge
ureditve, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Ohraniti je potrebno obstoječe retenzijske površine, vse ureditve pa
načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.
Na obstoječih objektih, ki so zgrajeni na območjih iz prejšnjega odstavka,
so dozidave, nadzidave in rekonstrukcije, investicijska vzdrževalna dela,
sprememba vrste rabe ali namembnosti le-teh dopustne ob pogojih tega
odloka ter ob poprejšnji pridobitvi vodnega dovoljenja, ki ga izda
ministrstvo, pristojno za področje voda.
Pri gradnji gospodarskih objektov in objektov, kjer se bo odvijal
proizvodni proces, je potrebno hrambo naftnih derivatov, kemikalij in
ostalih nevarnih snovi urediti tako, da bosta voda in okolje ustrezno
zavarovana pred onesnaženjem.
24. člen
Izraba vodne energije je dopustna le v okviru obstoječih jezov na mestu
mlinov in žag. Obnova jezov se mora izvajati v prvotni obliki in v
materialih, kot so bili zgrajeni. Uporaba betona je dopustna za utrjevanje
in zatesnjevanje le pod pogojem, da beton ni viden. Smer in linija jezu se
ne sme spreminjati.
XII. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
25. člen
Pri umestitvi dejavnosti v prostor je treba poleg splošnih pogojev
upoštevati, da dejavnost ne povzroča emisij v zrak, ne presega ravni hrupa,
določena za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter
prekomerno ne obremenjuje cestnega omrežja.
Za objekte, kjer se odvija dejavnost, ki povzroča večje motnje v prostoru,
je treba izvesti ustrezno zaščito pred vplivi na bivalno in delovno okolje z
ustrezno prostorsko organizacijo objektov in oblikovno tehničnimi
rešitvami.
XIII. POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UMESTITEV OBJEKTOV
V PROSTOR
26. člen
Na območju predvidenega zazidalnega načrta stanovanjsko - terciarne
cone Dolenje Mokro Polje je na vzhodnem delu urejanja
(v
kartografskem delu z oznako /S) dovoljena gradnja dveh stanovanjskih
objektov. Nova objekta morata biti tlorisno in višinsko prilagojena
obstoječim stanovanjskim objektom, zgrajenim ob lokalni cesti L 395010
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Dolenje Mokro Polje - Trdinov vrh. Oblikovanje objektov naj v ostalih
elementih upošteva merila in pogoje za oblikovanje stanovanjskih
objektov po določbah tega odloka.
XIV.

KONČNE DOLOČBE

27. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled v prostorih Občine Šentjernej.
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske
službe.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 15/98) vsebuje naslednjo uvodno in končne
določbe:
29. člen
Kartografski del vsebuje grafične prikaze v M 1: 5000 na katastrski osnovi.
30. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha na prostoru Občine Šentjernej
veljati odlok o urbanističnem redu Občine Novo mesto (Skupščinski
Dolenjski list, št. 2/73).
31. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh prostorskih ureditvenih
pogojev opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, enota Novo
mesto.
32. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled v prostorih Občine
Šentjernej.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 10/02) vsebuje naslednje določbe:
34. člen
Kartografski del k odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Šentjernej (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/98 in
18/98), izdelan na preglednih katastrskih načrtih (PKN) v merilu 1 : 5000,
se nadomesti z izrisom na digitalni osnovi v enakem merilu.
35. člen
Kartografski del odloka iz prejšnjega člena se spremeni in dopolni z
vrisom sprememb ureditvenih območij naselij Apnenik, Breška vas,
Brezje, Cerov Log, Dobravica, Dol. Gradišče, Dol. Mokro Polje, Dol.
Vrhpolje, Drama, Gor. Brezovica, Gor. Gomila, Gor. Gradišče, Gor.
Stara vas, Hrastje, Imenje, Mihovica, Orehovica, Pristava, Sela, Šentjernej
in Vel. Ban ter razpršene poselitve na območju Tolstega vrha, Stražnika,
Vajndola, Vrbovcev in Javorovice, skladno z usmeritvami sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej
- dopolnjene 2000/1 (odlok objavljen v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej, št. 10/2002).
Pogoji za neposredne posege na spremenjenih območjih ureditvenih
območij naselij, naštetih v predhodnem odstavku tega člena, se določijo
po merilih in pogojih za posege, ki veljajo za posamezno ureditveno
območje naselja, zaselka oz. razpršeno gradnjo.

in
- vratarnice in prodajalne znotraj samostanskega obzidja Kartuzije
Pleterje (na listu Kostanjevica 33) ter
(b) gradbene parcele na lokaciji lovskega doma na Gorjancih (pri
Miklavžu) (na listih Kostanjevica 42 in Metlika 2),
skladno z usmeritvami sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega 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 - dopolnjene 2003 (odlok
objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, št. 1/04).
Pogoji za gradnje na območjih, naštetih v predhodnem odstavku tega
člena, se določijo po merilih in pogojih za posege, ki veljajo za posamezno
ureditveno območje naselja, zaselka oz. razpršeno gradnjo.
38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/04)
vsebuje naslednjo končno določbo:
39. člen
Vsi ostali členi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Šentjernej ostanejo nespremenjeni.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 5/04) vsebuje naslednji uvodni in končne določbe:
40. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
15/98 in 18/98-popravek ter Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/02,
2/04 in 3/04 - v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok), ki jih je izdelal Topos
d.o.o., Dolenjske Toplice. Spremembe in dopolnitve sprejetega odloka se
nanašajo na:
– novo stavbno zemljišče, določeno z odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/04) ter
– določitev meril in pogojev za gradnjo vinskih kleti na vinogradniških
območjih.
41. člen
Sprememba in dopolnitev iz prve alineje prejšnjega člena se odraža v
kartografskem delu, izdelanem na digitalnem katastrskem načrtu v M 1 :
5000 in sicer na listu Kostanjevica 42 s povečanjem stavbnega zemljišča za
potrebe Doma na Miklavžu in opredelitvijo morfoloških, funkcijskih in
širitvenih kriterijev (črkovno oznako: DU-)
42. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja MOP,
Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.

36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.

43. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Šentjernej je stalno na vpogled na sedežu
Občine Šentjernej.
44. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 2/04) vsebuje naslednji določbi:

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 7/05) vsebuje naslednjo končno določbo:

37. člen
Kartografski del k odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Šentjernej (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/98 in 18/98popravek, spremembe in dopolnitve odloka pa v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej, št. 10/02) se dopolni z vrisom:
(a) stavbnih zemljišč za gradnjo:
- hlevov v Mihovici (Draškovcu) in v Rojah (na listu Kostanjevica 12)

45. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
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Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/06)
vsebuje naslednji končni določbi:
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46. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.

postopku priprave predmetnih sprememb in dopolnitev odloka,
(d) upoštevanje stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
predloga sprememb in dopolnitev odloka.

47. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 2/07) vsebuje naslednji uvodni in končne določbe:
48. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 15/98 in 18/98popr. ter Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/02, 2/04, 3/04, 5/04, 7/05
in 5/06 – v nadaljnjem besedilu: odlok), ki se nanašajo na:
(a) določitev meril in pogojev za:
– dozidave, nadzidave in 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 kozolcev, zidanic, hramov, vinotočev in objektov za kmečki
turizem ter vinskih kleti,
(c) upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora, podanih v

Kartografski del k odloku predstavlja čistoris vsebin osnovnega odloka ter
sprememb in dopolnitev, določenih v prejšnjem odstavku tega člena in je
izdelan na DKN v M 1 : 5000. V čistorisu je upoštevana tudi določitev
dodatnih meril in pogojev, navedenih pod prvo in drugo alinejo točke (b).
Priloga h kartografskemu delu so dodatne karte, izdelane na TK v M 1 :
35000, z naslednjo vsebino: posebna varstvena območja – območja Nature
2000; ekološko pomembna območja; pomembnejše območje kulturne
dediščine Gorjanci Podgorje (POKD 12).
49. člen
Glede na določbe ZUreP-1 se v odloku uporabljeni pojem »poseg v
prostor« nadomesti s pojmom »gradnje ter druge ureditve«, pojem
»adaptacija« pa s pojmom »investicijska vzdrževalna dela«.
50. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja MOP,
Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
51. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Šentjernej je stalno na vpogled na sedežu
Občine Šentjernej.
52. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam PRAVILNIK
o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in
stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Šentjernej
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-103/2007-OS
Datum: 27.06.2007

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03), je Občinski svet Občine Šentjernej
na 9. redni seji dne 27.06.2007 sprejel

PRAVILNIK
o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti
ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez
v Občini Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa načrtovanje in dodeljevanje finančnih sredstev za
izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju
humanitarnih dejavnosti, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov in njihovih združenj (v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na
območju Občine Šentjernej, kjer imajo tudi svoj sedež. Izjema določila, da
morajo imeti svoj sedež v Občini Šentjernej, velja le za organizacije
društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti in imajo lahko
svoj sedež tudi izven območja Občine Šentjernej, njihovi člani pa so tudi
občani Občine Šentjernej.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na podlagi
sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja občina Šentjernej iz
sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljena tudi:
- opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja
občinska uprava,
- dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji
in izvajalci programov za sofinanciranje na zgoraj navedenih področjih,
- določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta
pravilnik.

3. člen
Izvajalci programov in projektov so organizacije, društva, združenja in
zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem
razpisu.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Šentjernej,
- društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko
svoj sedež tudi izven območja Občine Šentjernej, njihovi člani pa morajo
biti tudi občani Občine Šentjernej,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo
dokumentacijo, kot jo določa zakon,
- da so registrirani in delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
- da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, ki
jih je sofinancirala občina.
5. člen
Pogoji in merila sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo
proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna
vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:
- neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju humanitarnih
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dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih programov,
- turističnim društvom za izvajanje njihovih letnih programov,
- vsem ostalim neprofitnim izvajalcem (razen društev, ki delujejo na
športnem in kulturnem področju) za sofinanciranje letnih programov.
II. POSTOPEK
6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem
poteka po naslednjem zaporedju:
1. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov
izvajalcev,
2. zbiranje predlogov,
3. ocenjevanje prispelih predlogov,
4. sprejem odločbe o izbiri izvajalcev,
5. sklepanje in podpis pogodb,
6. spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz
proračuna.
Javni razpis se objavi na spletnih straneh občine in v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej, na podlagi sklepa, ki ga izda župan Občine Šentjernej.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema
občinskega proračuna, le-ta pa ne sme biti krajši od enega meseca in ne
daljši od dveh mesecev, šteto od dneva objave javnega razpisa.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati
- navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
- razpisni rok,
- navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
- informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago,
- opozorilo: V primeru, da kuverta ne bo označena z oznako: »Za
sofinanciranje humanitarnih in drugih programov – ne odpiraj« ter na
hrbtni strani kuverte označen popoln naslov vlagatelja, se ne bo odpirala
in tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.
8. člen
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo
svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako: »Za sofinanciranje humanitarnih
in drugih programov – ne odpiraj« in na hrbtni strani kuverte označen
popoln naslov vlagatelja. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej. V primeru, da kuverta ne
bo označena tako kot je določeno, se le-ta ne bo odpirala in tudi ne
obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.
Po preteku roka za oddajo prijav komisija odpre ponudbe in zapisniško
naredi seznam vseh prispelih vlog po izvajalcih.
Če bo vlagatelj poslal nepopolno ali nerazumljivo vlogo, ga bo v roku 5
(petih) dneh občinska uprava pozvala, da se pomanjkljivosti odpravijo.
Vlagatelj mora popraviti oz. dopolniti v roku 8 (osmih) dni, na kar jih v
pisni obliki pozove občinska uprava. Če vlagatelj pomanjkljivost odpravi v
roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero
so pomanjkljivosti odpravljene. Prepozne, nepopolne vloge ter vloge, ki jih
niso vložile upravičene osebe, jih župan občine s sklepom zavrže. Zoper
sklep je dovoljena pritožba.
9. člen
Vloge prispele na javni razpis, odpira komisija, ki jo ustanovi in potrdi
Občinski svet Občine Šentjernej (23. člen Statuta Občine Šentjernej –
Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03).
10. člen
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi
Pogojev in meril za vrednotenje programov organizacij in društev na
področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih
dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Šentjernej. Predlog
izbora izvajalcev potrdi župan tako, da izvajalcem izda odločbo.
11. člen
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da
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mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži
pritožbo. Rok za pritožbo je 8 (osem) dni od vročitve odločbe izvajalcu.
Pritožba mora biti obrazložena, sicer se šteje za nevloženo in jo župan s
sklepom zavrže. Če je pritožba pravočasna, dovoljena in jo je vložila
upravičena oseba, jo je župan dolžan v roku 15 (petnajst) dni od prejema
pritožbe obravnavati in o njej odločiti. Z odločbo lahko spremeni svojo
prejšnjo odločitev. Odločba je s tem dokončna.
12. člen
Z izbranim izvajalcem župan sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa
medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za
financiranje predmetne pogodbe.
Pogodba vsebuje naslednje sestavine oziroma navedbe:
- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, matična številka,
številka računa, ...),
- področje programov, ki se sofinancirajo,
- višina sofinanciranja,
- trajanje pogodbe,
- rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,
- navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
- način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
- določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva
ali ne izpolni predmeta pogodbe,
- določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki
lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
- datum, podpis in žig, če je izvajalec pravna oseba.
Pristojni uslužbenec je praviloma tudi skrbnik pogodb.
III. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU
13. člen
Izvajalci so dolžni dati ponudbo svojih projektov in programov na
predpisanih obrazcih in predložiti dokazila oz. priloge, ki jih zahtevajo
obrazci.
IV. POGOJI IN MERILA
14. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s
tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi in
občinsko upravo sproti obveščati o realizaciji programov. Občina
Šentjernej lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke,
ki so potrebni za spremljanje izvajanja projektov.
15. člen
V kolikor Občina Šentjernej ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani
izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva
pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun v roku 30 (trideset) dni, skupaj
z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem
javnem razpisu občine.
16. člen
Pogoji in merila za sofinanciranje programov navedeni v prilogi Pravilnika
za vrednotenje programov organizacij in društev na področju
humanitarnih dejavnostih ter društev interesnih in stanovskih dejavnostih
občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Šentjernej, ki jih sprejme
Občinski svet Občine Šentjernej, so sestavni del tega pravilnika.
17. člen
Vrednost posameznih programov po pogojih in merilih, ki so opredeljena
v prilogi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na
področju humanitarnih dejavnostih ter društev interesnih in stanovskih
dejavnostih občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Šentjernej, je
izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih in projektih
se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih za
dejavnosti, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih
programov in projektov.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem
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postopku, kot velja za njegov sprejem.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.

pa specifične socialne potrebe občanov, društev interesnih in
stanovskih dejavnostih občanov, njihovih združenj in zvez«, z dne
27.06.2001.
Občina Šentjernej
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati »Pravilnik za
vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnostih, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
POGOJE IN MERILA
za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in
stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Šentjernej
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-104/2007-OS
Datum: 27.06.2007

Občinski svet Občine Šentjernej je na svoji 9. redni seji dne 27.06.2007 sprejel Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju
humanitarnih dejavnostih ter društev interesnih in stanovskih dejavnostih občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Šentjernej, katerega sestavni del so
tudi

POGOJI IN MERILA
za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti
ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v
Občini Šentjernej
2. PROGRAMI TURISTIČNIH DRUŠTEV:

Pogoji in merila za vrednotenje programov:
1. PROGRAMI NEPROFITNIH IZVAJALCEV NA PODROČJU
HUMANITARNIH DEJAVNOSTI:
1.1. Neprofitni izvajalci na področju humanitarnih dejavnostih so:
- javni socialno-varstveni zavodi,
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave
občanov Občine Šentjernej, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
ali verske skupnosti,
- organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
- invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije,
ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v
njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki
ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Šentjernej,
- druga društva, zavodi, zasebne ustanove, ki izvajajo občinske
programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje
kvalitete življenja za občane Občine Šentjernej.
1.2. Programi se točkovno vrednotijo na naslednji način:
1.2.1. Redna dejavnost društva:
- društvo, ki ima status delovanja v javnem interesu
100 točk
- društvo brez statusa
50 točk
- redna dejavnost organizacije ali društva
50 točk
- za vsako sekcijo, ki deluje v organizaciji ali društvu (šport, kultura)
10 točk
- za člana, ki je občan Občine Šentjernej in ki je plačal članarino
1 točka
1.2.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti:
- organizacija predavanja za člane društva (priznajo se 3 predavanja na
leto), na predavanje
5 točk
- organizacija strokovnega predavanja za občane (priznajo se 3 predavanja
na leto), na predavanje
10 točk
- obdaritev jubilantov
10 točk
- organizacija srečanja starostnikov
10 točk
- novoletna obdaritev
10 točk
- skrb za bolne in ostarele
10 točk
- organizacija prireditve z več udeleženci (srečanja)
20 točk

2.1. Programi se točkovno vrednotijo na naslednji način:
2.1.1. Redna dejavnost društva:
- redna dejavnost organizacije ali društva
50 točk
- za vsakega člana, ki je plačal članarino
1 točka
- za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva
10 točk
2.1.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti:
- organizacija samostojne prireditve v občini
20 točk
- samostojen nastop izven območja občine
30 točk
- organizacija pohoda
10 točk
- sodelovanje pri sprejemu obiskovalcev naše občine s turističnim vodičem
10 točk
- organizacija ocenjevalne akcije za najlepše urejeno hišo, kmetijo
20 točk
- sodelovanje pri ostalih akcijah v občini (čistilna akcija…)
10 točk
- izdaja promocijskega materiala za posamezno serijo (zloženke nad 500
kom., plakat nad 50 kom. …)
30 točk
3. PROGRAMI VSEH OSTALIH NEPROFITNIH IZVAJALCEV, KI
IMAJO SEDEŽ V OBČINI ŠENTJERNEJ:
3.1. Programi se točkovno vrednotijo na naslednji način:
3.1.1. Redna dejavnost društva:
- redna dejavnost društva ali organizacije
50 točk
- za vsako sekcijo, ki deluje v organizaciji, društvu
10 točk
- za vsakega člana, ki je plačal članarino
1 točka
3.1.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti
- organizacija predavanja za člane društva (priznajo se 3 predavanja na
leto), na predavanje
5 točk
- organizacija strokovnega predavanja za občane (priznajo se 3 predavanja
na leto), na predavanje
10 točk
- organizacija kmečkega praznika s kmečkimi igrami
30 točk
- organizacija kviza
10 točk
- udeležba na regijskem tekmovanju v kvizu, oranju, kmečkih igrah, na
tekmovanje
5 točk
- organizacija pohoda
10 točk
- organizacija prireditve blagoslov konj
20 točk
- organizacija prireditve pohoda konjenice
10 točk
- organizacija razstave izdelkov in proizvodov članov organizacije ali
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društva na območju Občine Šentjernej
10 točk
- organizacija strokovnega ocenjevanja proizvodov članov društva (vino,
salame, kruh in pecivo ter ostalo)
20 točk
- organizacija oratorija
20 točk
- sodelovanje organizacije ali društva na prireditvah, ki jih organizira
občina
20 točk
- organizacija dobrodelne prireditve
50 točk
4. PROGRAMI ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN ZVEZ, KI
IMAJO SVOJ SEDEŽ IZVEN OBMOČJA OBČINE ŠENTJERNEJ:
4.1. Programi se točkovno vrednotijo na naslednji način:
4.1.1. Redna dejavnost društva:
- redna dejavnost organizacije ali društva
50 točk
- za člana, ki je občan Občine Šentjernej in ki je plačal članarino
1 točka

(posameznik)
5 točk
- sofinanciranje aktivnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov
(posameznik)
5 točk
- novoletna obdaritev
10 točk
- organizacija dobrodelne prireditve
20 točk
- organizacija strokovnih izletov, ekskurzij
10 točk
5. KONČNA DOLOČBA
»Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na
področju humanitarnih dejavnostih ter društev interesnih in stanovskih
dejavnostih občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Šentjernej« veljajo
z dnem veljavnosti »Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in
društev na področju humanitarnih dejavnostih ter društev interesnih in
stanovskih dejavnostih občanov, njihovih združenj in zvez v Občini
Šentjernej«.
Občina Šentjernej
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

4.1.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti:
- pomoč posamezniku za ohranjanje socialne varnosti (paket)
10 točk
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam PRAVILNIK
o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
v Občini Šentjernej
Številka: 032-105/2007-OS
Datum: 27.06.2007

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 100. in 106. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 – v nadaljevanju: ZUJIK), 21. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB1) in 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej
št. 2/03), je Občinski svet Občine Šentjernej na 9. redni seji dne 27.06.2007 sprejel

PRAVILNIK
o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
v Občini Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
1. člen
- da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, ki
S tem pravilnikom se določijo pogoji, kriteriji in postopki za razdelitev
jih je sofinancirala občina.
občinskih proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej.
Za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri
ministrstvu, pristojnem za kulturo, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v
Občina Šentjernej zagotavlja sredstva iz proračuna, na osnovi sprejetega
Občini Šentjernej.
letnega programa za kulturo.
4. člen
2. člen
Po tem pravilniku se sofinancirajo vsebine javnih kulturnih programov in
Izvajalci javnih kulturnih programov so:
kulturnih projektov.
- pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva
s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja,
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih
- pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih
objektov občinskega pomena se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu
zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu,
občine na posebnih proračunskih postavkah.
- samostojni kulturni ustvarjalci, ki kandidirajo na javne kulturne
programe.
II. POSTOPEK
Izvajalci kulturnih projektov so:
- pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi
ne financirajo kot javni kulturni programi in posamezniki,
- lastnik oz. upravljavec kulturnega spomenika, ki pridobi javna sredstva za
prenovo in restavriranje njegovih spomeniških lastnosti.
3. člen
Izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Šentjernej,
- da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti in delujejo
neprekinjeno najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
- da imajo zagotovljene redne vaje,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo
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5. člen
Občina Šentjernej vsako leto objavi javni razpis ali javni poziv za zbiranje
ponudb kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna občine. Postopek javnega razpisa ali javnega poziva vodi
občinska uprava ter za posamezne dele postopka komisija, in sicer:
1. Uvedba postopka:
- priprava podlag za sprejem sklepa o začetku postopka,
- sprejem sklepa iz prejšnje alinee,
- objava razpisa ali poziva,
2. Priprava vlog za obravnavo:
- prispetje in evidentiranje vlog, prispelih na razpis ali poziv,
- odpiranje vlog, prispelih na razpis ali poziv,
- pošiljanje pozivov za dopolnitev nepopolnih vlog, prispelih na razpis
ali poziv,
3. Zavrženje:
- izdaja sklepov o zavrženju nepopolnih in nepravočasnih vlog ter
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vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe,
4. Ocenjevanje vlog:
- ocenjevanje vlog,
- posredovanje obvestila o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za
izdajo odločbe,
- oblikovanje končnega predloga komisije,
5. Izdaja odločbe:
- izdaja odločbe izvajalcem
6. Izdaja pogodbe:
- izdaja in podpis pogodb.
Javni razpis oz. javni poziv se objavi na spletnih straneh občine in v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej, na podlagi sklepa, ki ga izda župan
Občine Šentjernej.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema
občinskega proračuna, le-ta pa ne sme biti krajši od enega meseca in ne
daljši od dveh mesecev, šteto od dneva objave javnega razpisa ali javnega
poziva.
6. člen
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:- jasno navedbo, da gre za
javni razpis za izbiro kulturnih programov ali projektov, pri katerem bodo
financirani v okviru sredstev, ki so na razpolagi za posamezen javni razpis,
- področje oz. področja kulturnih programov ali projektov, ki so
predmet javnega razpisa,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega
razpisa,
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
- razpisni rok,
- navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
- informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago
-opozorilo: V primeru, da kuverta ne bo označena z oznako: »Za
sofinanciranje kulturnih programov – ne odpiraj« ter na hrbtni strani
kuverte označen popoln naslov vlagatelja, se le-ta ne bo odpirala in tudi ne
obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.
Besedilo objave javnega poziva mora vsebovati:
- jasno navedbo, da gre za javni poziv za zbiranje predlogov, v katerem
bodo financirani predlog, ki izpolnjujejo kriterije in zahteve,
- vrsto programov ali projektov, ki so predmet javnega poziva,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega poziva,
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
- rok, v katerem morajo biti poslane vloge z javno navedbo, da se bodo v
okviru tega roka vloge obravnavale po času prispetja,
- način pošiljanja in vsebina vlog,
- navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
- informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago,
- opozorilo: V primeru, da kuverta ne bo označena z oznako: Za
sofinanciranje kulturnih programov – ne odpiraj« ter na nahrbtni
strani kuverte označen popoln naslov vlagatelja, se le-ta ne bo
odpirala in tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.
7. člen
Izvajalci, ki se javijo na javni razpis ali poziv za dodelitev proračunskih
sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako: »Za
sofinanciranje kulturnih programov – ne odpiraj« in na hrbtni strani
kuverte označen popoln naslov vlagatelja. Vlogo je potrebno poslati na
naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej. V primeru,
da kuverta ne bo označena tako kot je določeno, se le-ta ne bo odpirala in
tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.
Po preteku roka za oddajo prijav komisija pravilno označene ponudbe
odpre po vrstnem redu prispetja in zapisniško naredi seznam vseh
prispelih vlog po izvajalcih.
Če bo vlagatelj poslal nepopolno ali nerazumljivo vlogo, ga bo v roku 5
(petih) dni občinska uprava pozvala, da se pomanjkljivosti odpravijo.
Vlagatelj mora popraviti oz. dopolniti v roku 8 (osmih) dni, na kar jih v
pisni obliki pozove občinska uprava. Če vlagatelj pomanjkljivost odpravi v
roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero
so pomanjkljivosti odpravljene. Prepozne, nepopolne vloge ter vloge, ki jih

niso vložile upravičene osebe, jih župan občine s sklepom zavrže. Zoper
sklep je dovoljena pritožba.
8. člen
Vloge prispele na javni razpis ali poziv, odpira komisija, ki jo ustanovi in
potrdi Občinski svet Občine Šentjernej (23. člen Statuta Občine Šentjernej
– Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03).
9. člen
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi meril
in kriterijev za financiranje in sofinanciranje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov. Predlog izbora izvajalcev potrdi župan tako, da
izvajalcem izda odločbo.
10. člen
Zoper odločbo, sprejeto na podlagi 9. člena tega pravilnika ima izvajalec,
ki mu sredstva niso bila dodeljena, pravico do pritožbe. Rok za pritožbo je
8 (osem) dni od vročitve odločbe izvajalcu. Pritožba mora biti obrazložena,
sicer se šteje za nevloženo in jo župan s sklepom zavrže. Če je pritožba
pravočasna, dovoljena in jo je vložila upravičena oseba, jo je župan dolžan
v 15 dneh od prejema pritožbe obravnavati in o njej odločiti. Z odločbo
lahko spremeni svojo prejšnjo odločitev. Odločba je s tem dokončna.
11. člen
Z izbranim izvajalcem župan sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa
medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za
financiranje predmetne pogodbe.
Pogodba vsebuje naslednje sestavine oziroma navedbe:
- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, matična številka,
številka računa, ...),
- področje kulturnih programov ali projektov, ki se sofinancira,
- višina sofinanciranja,
- trajanje pogodbe,
- rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,
- navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
- način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
- določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva
ali ne izpolni predmeta pogodbe,
- določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki
lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
- datum, podpis in žig, če je izvajalec pravna oseba.
Pristojni uslužbenec je praviloma tudi skrbnik pogodb.
12. člen
Izvajalci so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za
namene, dogovorjene v pogodbi. Občinsko upravo so dolžni sproti
obveščati o realizaciji programov. Občina Šentjernej lahko od izvajalcev
programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za spremljanje
izvajanja programov.
III. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU
13. člen
Izvajalci so dolžni dati ponudbo svojih projektov in programov na
predpisanih obrazcih in predložiti dokazila oz. priloge, ki jih zahtevajo
obrazci.
IV. MERILA IN KRITERIJI
14. člen
Komisija za presojo in ocenjevanje vlog ovrednoti kulturne programe in
projekte, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa ali poziva.
Osnovna merila za vrednotenje programov in projektov na področju
kulture so:
- kakovost in zahtevnost predlaganega programa in projekta,
- realna možnost izvedbe programa in projekta (kadrovski, finančni,
prostorski, časovni pogoji),
- neprofitnost programa in projekta,
- delež lastnih prihodkov,
- delež sofinancerjev.
15. člen
Programe in projekte s področja kulture oceni komisija na podlagi Meril
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in kriterijev za financiranje in sofinanciranje javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov ter ostalih projektov na področju kulture v Občini
Šentjernej, navedenih v prilogi tega pravilnika.
Vrednost posameznih programov in projektov po merilih in kriterijih, ki
so opredeljeni v prilogi pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točke po
posameznih programih in projektih se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev, predvidenih za kulturo, in skupnim številom točk vseh
na javni razpis prijavljenih programov in projektov.

Občine Šentjernej.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati »Pravilnik o
vrednotenju projektov in programov na področju kulture v Občini
Šentjernej«, z dne 27.06.2001.
Občina Šentjernej
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

V. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem
postopku, kot velja za njegov sprejem.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku

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

razglašam MERILA IN KRITERIJE
za financiranje in sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej
Številka: 032-106/2007-OS
Datum: 27.06.2007

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Občinski svet Občine Šentjernej je na svoji 9. redni seji dne 27.06.2007 sprejel Pravilnik o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
v Občini Šentjernej, katerega sestavni del so tudi

MERILA IN KRITERIJI
za financiranje in sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v
Občini Šentjernej
Temeljna pravila za izvajanje kulturnih programov in projektov so:
· kvalitetno in redno delo društva,
· množičnost članstva in število nastopov,
· udeležba na predstavah, proslavah in predstavitvah v občini in izven nje.

- udeležba na državnem prvenstvu
100 točk
- udeležba na mednarodnih prireditvah skupaj s promocijo občine
100 točk

Občina Šentjernej zbira predloge za sofinanciranje naslednjih področij
kulturne dejavnosti:

Prizna se še pavšal na materialne stroške na sezono:
- na člana zbora se prizna

1.

2.
3.
4.

glasba, gledališče in lutke, folklora, film in video, ples, likovno
ustvarjanje in fotografija, literatura ter multimedialni projekti, ki
združujejo omenjena področja,
organizacija kulturnih prireditev na območju občine,
strokovno izpopolnjevanje kadrov,
in drugo.

Točkovno vrednotenje posameznih področij:
I. LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST:
I.1. Redna dejavnost društva:
- redna dejavnost društva
60 točk
- za vsakega člana društva, ki je plačal članarino
1 točka
- za vsako uro prisotnosti strokovnega vodje (do štiri ure) na prireditvi se
prizna
1 točka

10 točk

I.1.3. Otroški in mladinski pevski zbori (do 15 let):
- prizna se maksimalno 40 vaj na sezono, za vsako uro se prizna
0,5 točke
- honorar zborovodji na vajo (dve šolski uri)
2,5 točke
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
5 točk
- samostojni nastop v občini
15 točk
- sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci 10 točk
- samostojni nastop izven območja občine
25 točk
- udeležba na regijskem tekmovanju
10 točk
- udeležba na državnem prvenstvu
25 točk
- udeležba na mednarodnih prireditvah skupaj s promocijo občine
50 točk

I.1.1. Sofinanciranje posameznih področij:

Prizna se še pavšal za materialne stroške:
- pri najmanj 20 članih zbora
- pri manj kot 20 članih zbora

I.1.2. Odrasli pevski zbori:

I.1.4. Instrumentalna skupina:

- priznano je maksimalno 80 vaj na sezono, za vsako uro vaj se prizna
1 točka
- honorar pevovodji, zborovodji, mentorju, za vajo (dve uri)
3 točke
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
20 točk
- samostojni nastop v občini
40 točk
- sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci 30 točk
- samostojni nastop izven območja občine
50 točk
- udeležba na regijskem tekmovanju
50 točk

- priznano je maksimalno 80 vaj na sezono, za vsako uro vaj se prizna
1 točka
- honorar strokovnega vodja, za vajo (dve uri)
3 točke
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
10 točk
- samostojni nastop v občini
40 točk
- sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci 30 točk
- samostojni nastop izven območja občine
50 točk
- udeležba na regijskem tekmovanju
50 točk
- udeležba na državnem prvenstvu
100 točk
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100 točk
50 točk

- udeležba na mednarodnih prireditvah skupaj s promocijo občine
100 točk
Prizna se še pavšal na materialne stroške na sezono:
- na člana skupine se prizna

10 točk

I.1.5. Gledališka skupina: (odrasli)
- prizna se maksimalno 45 vaj na sezono, za vsako uro 1 točko
- honorar za strokovnega sodelavca na vajo (tri ure)
5 točk
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
10 točk
- samostojen nastop v občini
30 točk
- nastop izven območja občine z več udeleženci
20 točk
- samostojen nastop izven območja občine
50 točk
- udeležba na regijskem tekmovanju
50 točk
Prizna se še:
- pavšal na programske stroške
- pavšal za materialne stroške na sezono

- samostojna razstava v občini
- sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci
- samostojna razstava izven območja občine
- udeležba na regijskem tekmovanju

10 točk
30 točk
20 točk
50 točk
20 točk

Prizna se še:
- pavšal za materialne stroške na sezono za skupino več kot 10
udeležencev
100 točk
- pavšal za materialne stroške na sezono za skupino manj kot 10
udeležencev
50 točk
I.1.11. Likovna, fotografska, filmska skupina (otroci do 15 let):
Prizna se isto kot pri skupini odraslih, le da se povsod upoštevajo
polovične točke, razen pri honorarju strokovnega sodelavca, ki mu
pripada 2,5 točke za dve šolski uri.
I. 2. Strokovno izpopolnjevanje kadrov:

25 točk
50 točk

I.1.6. Gledališka skupina: (otroci do 15 let)
Isto kot gledališka skupina odraslih, le da se v vseh postavkah prizna
polovična vrednost točk, razen pri honorarju strokovnega sodelavca, ki
mu pripada 5 točk za tri ure.
I.1.7. Lutkovna skupina:

Za šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov, ki delajo na področju
kulture, se prizna sofinanciranje s strani občine strokovnim kadrom, ki
delujejo v društvih, šolah in vrtcih.
Kandidat, ki mu občina sofinancira šolanje ali strokovno izpopolnjevanje,
mora podpisati pogodbo, da bo v občini najmanj eno leto opravljal
strokovno pedagoško ali mentorsko delo v društvu, šoli ali vrtcu. Ustrezno
izobraženi kadri so pogoj za uspešen in pester razvoj kulturnih dejavnosti v
občini.
Prizna se:
- udeležba pri šolanju, seminarju in strokovnem izpopolnjevanju
30 točk/udeleženca

Isto kot gledališka skupini iz tč. I.1.5. in I.1.6.
I.1.8. Recitacijska in literarna skupina:
- prizna se maksimalno 20 vaj na sezono, za vsako uro se prizna
0,5 točke
- honorar mentorju na vajo (dve uri)
2,5 točke
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
10 točk
- nastop izven območja občine z več udeleženci
20 točk
- samostojni nastop v občini
20 točk
- za samostojni nastop izven območja občine
30 točk
Prizna se še:
- pavšal za materialne stroške na sezono
15 točk
I.1.9. Folklorna, plesna skupina:
- prizna se maksimalno 45 vaj na sezono, vsaka ura vaj 1 točka
- honorar strokovnemu vodji na vajo (dve šolski uri)
2,5 točke
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
10 točk
- samostojni nastop v občini
30 točk
- sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci 20 točk
- samostojni nastop izven območja občine
50 točk
- udeležba na regijskem tekmovanju
20 točk
- udeležba na državnem prvenstvu
50 točk
- udeležba na mednarodni prireditvi izven države s promocijo občine
100 točk
Prizna se še:
- pavšal za materialne stroške na sezono, najmanj 16 plesalcev
100 točk
- pavšal za materialne stroške na sezono, manj kot 16 plesalcev
50 točk

Zgornja meja pri sofinanciranju strokovnega izobraževanja in
izpopolnjevanja je lahko največ le do višine predloženih računov, ne glede
na vrednost točke.
I. 3. Organizacija kulturnih prireditev v občini:
Prizna se organizacija kulturnih prireditev na področju glasbe in plesa,
gledališča in lutk, folklore, filma in videa, likovnega, kiparskega ustvarjanja
in fotografije, literature, intermedijskih projektov in drugo.
Prizna se:
· za organizacijo prireditve enega društva
· za organizacijo prireditve več društev
· organizacijo prireditve v občini z več udeleženci

I.4. Drugi programi in projekti izvajalcev, ki imajo sedež v Občini
Šentjernej
Višino sofinanciranja programov določi komisija. Osnovni kriteriji za
določitev višine sofinanciranja programov so:
kakovost in zahtevnost predlaganega programa,
skupna vrednost posameznega programa,
število uporabnikov programa iz Občine Šentjernej.
KONČNA DOLOČBA
»Merila in kriteriji za financiranje in sofinanciranje javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej« veljajo z dnem
veljavnosti »Pravilnika o vrednotenju javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov v Občini Šentjernej«.

I.1.10. Likovna, fotografska, filmska skupina (odrasli):
- prizna se maksimalno 50 mentorskih vaj na sezono, za vsako uro vaj
1 točka
- honorar strokovnega mentorja na vajo (dve uri)
2,5 točke
- razstava na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci

50 točk
70 točk
100 točk

Občina Šentjernej
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
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4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam PRAVILNIK
o načinu in postopku sofinanciranja letnih programov športa v Občini Šentjernej
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-107/2007-OS
Datum: 27.06.2007

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB1) Nacionalnega
programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) -in 15. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine
Šentjernej št. 2/03) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 9. redni seji dne 27.06.2007 sprejel

PRAVILNIK
o načinu in postopku sofinanciranja letnih programov športa v Občini Šentjernej
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Šentjernej določa način in
postopek sofinanciranja športnih programov, ki so v javnem interesu
občine Šentjernej ter spremljanje namenske porabe sredstev.
2. člen
Občina Šentjernej na osnovi sprejetega letnega programa športa in
proračuna skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
3. člen
Izvajalci programov na področju športa so:
- športna društva in klubi,
- zveze športnih društev,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so
splošno koristne in neprofitne,
- vrtci, osnovne šole.
Športna društva in njihove združenja imajo prednost, pod enakimi pogoji,
pri izvajanju letnega programa občine.
4. člen
Izvajalci programov športa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Šentjernej,
- da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti in delujejo
neprekinjeno najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, tekmovalcih, plačani članarini in
ostalo dokumentacijo, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o
društvih,
- da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, ki
jih je sofinancirala občina.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov
občinskega pomena se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu občine na
posebnih proračunskih postavkah ter s posebno pogodbo.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV
SREDSTEV ZA PROGRAME ŠPORTA
6. člen
Občina Šentjernej vsako leto objavi javni razpis za izbor in sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa občine. Javni razpis se objavi na
spletnih straneh občine in v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, na
podlagi sklepa, ki ga izda župan Občine Šentjernej.
Postopek javnega razpisa vodi komisija za šport, ki jo ustanovi in potrdi
Občinski svet Občine Šentjernej (27. čl. Statuta Občine Šentjernej –
Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03).
Naloge komisije so:
- pregled popolnosti prispelih prijav na razpis in vodenje zapisnika o
odpiranju,
- vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z merili,
- priprava poročila in predloga o sofinanciranju programov županu,
- spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega pravilnika,
- priprava predlogov, ukrepov in sankcij v skladu s tem pravilnikom,
- izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za komisijo opravlja občinska uprava, pri čemer se
smiselno uporablja določbe Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja
izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99 in 11/06).

III. LETNI PROGRAM ŠPORTA
5. člen
Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom
športa, ki ga sprejme Občinski svet Občine Šentjernej. Letni program
športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev,
obseg in vrsto dejavnosti ter predvidena potrebna sredstva za izvedbo
programov.
Za uresničevanje občinskega javnega interesa v športu, opredeljenega v
letnem programu, se zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu za
sofinanciranje naslednjih vsebin:
- interesna športna vzgoja otrok in mladine,
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- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v
razvoju),
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport,
- športna dejavnost študentov,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov,
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- razvojno-raziskovalna dejavnosti, meritve, analize in svetovanja,
- izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov (investicije in
investicijsko vzdrževanje),
- športne prireditve,
- informatika v športu,
- založniška in propagandna dejavnost.

7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- navedbo naročnika,
- programe, ki so predmet javnega razpisa,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- višino razpoložljivih sredstev,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge,- naslovnika in način
vložitve prijave na razpis,
- kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in
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dvignejo razpisno dokumentacijo,
- datum odpiranja vlog,
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
- opozorilo: V primeru, da kuverta ne bo označena z oznako: Za
sofinanciranje športnih programov – ne odpiraj« ter na hrbtni strani
kuverte označen popoln naslov vlagatelja, se le-ta ne bo odpirala in tudi ne
obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.
Z dnem objave javnega razpisa mora biti vlagateljem na razpolago
razpisna dokumentacija.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 (trideset) dni in ne daljši od 60
(šestdeset) dni.
8. člen
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo
svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako: »Za sofinanciranje športnih
programov – ne odpiraj« in na hrbtni strani kuverte označen popoln
naslov vlagatelja. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej. V primeru, da kuverta ne bo označena
tako kot je določeno, se le-ta ne bo odpirala in tudi ne obravnavala,
poslana pa bo nazaj vlagatelju.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev,
ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozove tiste
vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za
dopolnitev vloge je 8 dni od prejetja obvestila. Nepopolne vloge, ki jih po
zgoraj omenjenem roku vlagatelj ne dopolni, se s sklepom župana
zavržejo. S sklepom župana se zavržejo tudi vloge, ki niso pravočasne.
Komisija izbere izvajalce letnega programa športa na podlagi Pogojev in
meril za vrednotenje športnih programov v Občini Šentjernej, ki so priloga
tega pravilnika ter določi višino in namen sofinanciranja izbranih
programov. O izbiri izvajalcev in vrednosti programov športa posameznih
izvajalcev na predlog komisije odloči z odločbo župan Občine Šentjernej.
Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 8 (osmih) dni od prejema
odločbe, na naslov občine. V pritožbi mora vlagatelj natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Župan je dolžan pritožbo
obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 15 (petnajst) dni ponovno
odločiti z odločbo o izboru. Z odločbo lahko spremeni svojo prejšnjo
odločitev. Odločba o izboru izvajalca je s tem dokončna.
9. člen
Vrednost posameznih programov športa po pogojih in merilih, ki so
opredeljeni v prilogi pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točke po
posameznih programih se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev,
predvidenih za izvajanje letnega programa športa v Občini Šentjernej, in
skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov in
projektov.
10. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, župan občine
sklene pogodbo, katera vsebuje:
- ime izvajalca, naslov, davčno in matično številko ter številko
transakcijskega računa,
- vsebino in obseg programa,
- čas realizacije programa,
- pričakovane dosežke,
- višino sredstev,
- rok izplačila sredstev,
- rok in način predložitve poročil in dokazil o porabi sredstev,
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva
vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
- nadzor nad porabo sredstev,
- druge medsebojne pravice in dolžnosti.
V. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV IN
KONTROLA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
12. člen
V kolikor Občina Šentjernej ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani
izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva
pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko
predpisanimi obrestmi, v roku 30 (trideset) dni.
13. člen
V primeru, da se po pregledu ali analizi letnih poročil ali izvedenega
nadzora na mestu izvajanja programa ugotovi, da se programi niso izvajali
na način, kot so bili prijavljeni na razpis in opredeljeni v pogodbi, se
izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva,
zagotovljena v pogodbi.
V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali
izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti
izvajalcev športnih programov, mora izvajalec že prejeta sredstva vrniti v
občinski proračun vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, v roku 30
(trideset) dni.
14. člen
Če izvajalec do roka, navedenega v pogodbi, ne odda letnega poročila, se
smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta sredstva, vključno z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun v roku 30
(trideset) dni.
Izvajalec, ki krši določila 12., 13. in 14. člena, ne more kandidirati na
naslednjem javnem razpisu občine.
VI. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU
15. člen
Izvajalci so dolžni dati ponudbo svojih projektov in programov na
predpisanih obrazcih in predložiti dokazila oz. priloge, ki jih zahtevajo
obrazci.
VII. POGOJI IN MERILA
16. člen
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov športa v Občini
Šentjernej, ki jih sprejme Občinski svet Občine Šentjernej, so sestavni del
tega pravilnika.
VIII. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem
postopku, kot velja za njegov sprejem.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o
vrednotenju športnih programov v Občini Šentjernej in sestavni del
pravilnika Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov v Občini
Šentjernej, z dne 27.09.2001.
Občina Šentjernej
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

11. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s
tem pravilnikom in le za namene, dogovorjene v pogodbi. Občinsko
upravo so dolžni sproti obveščati o realizaciji programov. Občina
Šentjernej lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke,

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
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4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam POGOJE IN MERILA
za vrednotenje letnih programov športa
v Občini Šentjernej
Številka: 032-108/2007-OS
Datum: 27.06.2007

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Občinski svet Občine Šentjernej je na svoji 9. redni seji dne 27.06.2007 sprejel Pravilnik o postopkih in merilih sofinanciranja letnih programov športa v
Občini Šentjernej, katerega sestavni del so tudi

POGOJI IN MERILA
za vrednotenje letnih programov športa
v Občini Šentjernej
Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razdelitve športnih
panog oziroma programov v naslednje štiri skupine:

organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Sofinancira se propagandno
gradivo, strokovni kader.

-

Za športno dejavnost predšolskih otrok se prizna:
· strošek nabave nalepk, knjižic, značk in diplom za akcijo Zlati sonček,
na posameznika
0,5 točke
· za deset urni program v akciji Naučimo se plavati, na posameznega
otroka
10 točk
· za deset urni program v akciji Ciciban planinec, na posameznega otroka
1 točka
· za 60 urni program redne vadbe
40 točk
· drugi programi v sklopu športnih aktivnosti na posameznega otroka
(tečaji)
1 točka
· honorar strokovnega vodje/šolsko uro
1 točka

1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih, v katerih
športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne
panožne zveze za naslov državnega prvaka,
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih
športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka
3. skupina: izvajalci različnih športno-rekreativnih programov,
4. skupina: izvajalci miselnih iger.
Izvajalce športnih programov razvrščamo v razrede glede na kazalce
kakovosti in kazalce razširjenosti in sicer v štiri razrede.
Kazalec kakovosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športne vzgoje in
mladine, usmerjene v kakovost in vrhunski šport ter izvajalcev
kakovostnega in vrhunskega športa v naslednje razrede:
- 1. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj štirih
zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih
državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj dveh
starostnih stopnjah - korekcijski faktor 1,3,
- 2. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj treh zaporednih
starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih
tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni
stopnji - korekcijski faktor 1,
- 3. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih
stopnjah in mora redno nastopati na uradnih tekmovanjih nacionalnih
športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji - korekcijski faktor 0,8
- 4. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih
stopnjah in mora redno nastopati na uradnih tekmovanjih panožnih
športnih zvez vsaj na področnem nivoju v vsaj eni starostni stopnji korekcijski faktor 0,7.
Korekcijski faktor se upošteva pri končni določitvi točk.
Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športnih
programov (društva) v naslednje razrede:
1. razred: izvajalec ima vsaj 80 članov s plačano članarino oz.
registriranih igralcev,
2. razred: izvajalec ima vsaj 50, a manj kot 80 članov s plačano
članarino, oz. registriranih igralcev,
3. razred: izvajalec ima vsaj 20, a manj kot 50 članov s plačano
članarino, oz. registriranih igralcev,
4. razred: izvajalec ima manj kot 20 članov s plačano članarino, oz.
registriranih igralcev.
Normativi in kriteriji za vrednotenje športnih dejavnosti:
1. INTERESNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Interesno športno vzgojo mladih izvajajo vzgojno varstvene ustanove, šole
in klubi ali društva. V vadbeni skupini mora biti od 12 do 20 udeležencev:
· v starosti do 7 let:
60 urni program redne vadbe;
· v starosti od 7 do 15 let
80 urni program redne vadbe in
20 urni program plavanja;
· v starosti od 16 do 19 let
80 urni program redne vadbe;
· v starosti od 20 do 24 let
80 urni programi redne vadbe.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok:
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do vstopa v osnovno
šolo. Iz občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji programi: Zlati
sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih
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1.2. Športna vzgoja šolskih otrok:
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji programi: Zlati sonček,
Krpan, Naučimo se plavati in drugi 80 urni programi. Sofinancira se
propagandno gradivo, organizacijo in izpeljavo občinskih šolskih
prvenstev, strokovni kader.
Šolska športna tekmovanja na ravni občine organizirajo šolska športna
društva, na ravni regije pa Agencija za šport iz Novega mesta.
Za športno dejavnost šolskih otrok se prizna:
· za 80 urne programe v skupini od 12 do 20 udeležencev
1 točka/uro
· strošek knjižic, nalepk, značk in diplom za Zlati sonček, Krpan, Športno
značko in Delfinčka, na posameznega otroka
0,5 točke
· organizacijo in izpeljavo občinskih prvenstev (sodniški stroški),
10 točk
· prevoz na medobčinska prvenstva več kot 30 km iz kraja 5 točk
· prevoz na državno prvenstvo več kot 30 km iz kraja
10 točk
· prehrana na medobčinskem in državnem prvenstvu /oseba 1 točka
· spremstvo (točke/šolsko uro odsotnosti za eno osebo)
1 točka/uro
· priznanja za občinska tekmovanja (pokali, diplome)
15 točk/tekmovanje
· organizacija medobčinskega (regijskega) ali državnega prvenstva
50 točk
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z
motnjami v razvoju)
Športna dejavnost otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena
predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Uspeh v
športnih dejavnostih vpliva na uspešno socialno integracijo, polno in
bogatejše življenje.
Športna vzgoja otrok in mladine od 5 do 15 let se iz proračuna lokalne
skupnosti lahko sofinancira propagandno gradivo, organizacijo in
izpeljavo prvenstev ter strokovni kader za izvedbo do 60 urnih programov
na skupino od 5 do 10 otrok. Višina sredstev za posamezne programe se
določi na naslednji način:
· za 60 urne programe v skupini do 10 udeležencev
1 točka/uro
· strošek knjižic, nalepk, značk in diplom za Zlati sonček, Krpan, Športno
značko in Delfinčka, na posameznega otroka
0,5 točke
· organizacijo in izpeljavo občinskih prvenstev (sodniški stroški),
10 točk
· prevoz na medobčinska prvenstva več kot 30 km iz kraja
5 točk
· prevoz na državno prvenstvo več kot 30 km iz kraja
10 točk
· prehrana na medobčinskem in državnem prvenstvu /oseba 1 točka
· spremstvo (točke/šolsko uro odsotnosti za eno osebo)
1 točka/uro
· priznanja za občinska tekmovanja (pokali, diplome) 15 točk/tekmovanje
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1.4. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15 do 19 let
starosti, ki se prostovoljno vključijo v športne do 80 urne programe za
skupine od 12 do 20 mladih. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko
sofinancira organizacijo in izpeljavo prvenstev in strokovni kader. Višina
sredstev za posamezne programe se določi na naslednji način:
· za 80 urne programe v skupini do 20 udeležencev
1 točka/uro
· organizacijo in izpeljavo občinskih prvenstev (sodniški stroški),
10 točk
· prevoz na medobčinska prvenstva več kot 30 km iz kraja
5 točk
· prevoz na državno prvenstvo več kot 30 km iz kraja
10 točk
· prehrana na medobčinskem in državnem prvenstvu /oseba 1 točka
· spremstvo (točke/šolsko uro odsotnosti za eno osebo)
1 točka/uro
· priznanja za občinska tekmovanja (pokali, diplome)
15 točk/tekmovanje
1.5. Interesna športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov.
Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k polnejši uresničitvi
človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti
osebnosti.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo interesne športne
dejavnosti študentov v starosti od 20 do 24 let, za skupine od 12 do 20
mladih. Sofinancira se lahko organizacija in izpeljava prvenstev ter
strokovni kader za do 80 urne programe. Višina sredstev za posamezne
programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli:
· za 80 urne programe v skupini do 20 udeležencev
1 točka/uro
· organizacijo in izpeljavo občinskih prvenstev (sodniški stroški),
10 točk
· prevoz na medobčinska prvenstva več kot 30 km iz kraja
5 točk
· prevoz na državno prvenstvo več kot 30 km iz kraja
10 točk
· prehrana na medobčinskem in državnem prvenstvu /oseba 1 točka
· spremstvo (točke/šolsko uro odsotnosti za eno osebo)
1 točka/uro
· priznanja za občinska tekmovanja (pokali, diplome) 15 točk/tekmovanje
1.6. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo ustrezne osebnostne
značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in
druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna
športna zveza v dogovoru z Ministrstvom, pristojnim za šport in
Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
A cicibani, cicibanke – do max. 240 urni programi,
B mlajši dečki, mlajše deklice – do max. 400 urni programi,
C starejši dečki, starejše deklice – do max. 800 urni programi.
Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi točkovanja:
- individualni šport
posamezno
20 točk
ekipno
200 točk
- kolektivni šport
300 točk
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta,
strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje
treniranosti, nezgodno zavarovanje.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru, se upošteva naslednja velikost
skupin:
v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadečih,
v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.
1.7. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v
doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivi z dosežki vrstnikov v
mednarodnem merilu. Programi morajo omogočati ob športnih uspehih
tudi uspešno izobraževanje skladno s pravilnikom o prilagajanju šolskih
obveznosti. Programi, ki jih lahko imenujemo »panožne športne šole« se
sofinancirajo, če zadostijo prostorskim, kadrovskim in drugim zahtevam
za strokovno izpeljavo programa, ki jih določita Ministrstvo za šolstvo in
šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v dve skupini:

-

A kadeti, kadetinje – do max. 1100 urni programi,
B mladinci, mladinke – do max. 1100 urni programi.

Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi točkovanja:
- individualni šport
posamezno
20 točk
ekipno
200 točk
- kolektivni šport
300 točk
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira objekt in strokovni
kader.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru, se upošteva naslednja velikost
skupin:
- v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadečih,
- v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.
2. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
2.1. Kakovostni šport
V kakovosten šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov,
ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti
za vključitev v program vrhunskega športa, jih pa program športne
rekreacije ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v
lokalni skupnosti.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do
320 ur programa ter bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki
ima status državnega prvaka. Velikost skupin je opredeljena v 3. odstavku
pogojev in meril.
Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi točkovanja:
- individualni šport
mladinski razred
10 točk
državni razred
20 točk
- kolektivni šport
mladinski razred
10 točk
državni razred
20 točk
2.2. Vrhunski šport
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira do največ 1200 ur
programa in dodajo se lahko bonus točke za vsakega kategoriziranega
športnika, ki ima status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega
razreda. Velikost skupin je opredeljena v 3. odstavku pogojev in meril.
Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi točkovanja:
- individualni šport
perspektivni razred
30 točk
mednarodni razred
40 točk
svetovni razred
50 točk
- kolektivni šport
perspektivni razred
30 točk
mednarodni razred
40 točk
svetovni razred
50 točk
3. ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST MLADINE IN
ODRASLIH:
Cilji športne rekreacije mladine in odraslih so ohranjati in izboljševati
celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati
negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati
upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje
število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in
prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
To je dejavnost, ki jo izvajajo občani in je namenjena za njihovo ohranjanje
psihofizičnih sposobnosti, druženju in sodelovanju na športno rekreativnih prireditvah v občini, lahko tudi na medobčinskem in
vseslovenskem nivoju. To dejavnost si občani v glavnem plačujejo sami.
Za program redne športno - rekreativne vadbe se lahko prijavijo vsa tista
društva, ki:
· imajo organizirano vadbo pod strokovnim nadzorom najmanj enkrat do
dvakrat tedensko po eno uro,
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· redno vadijo na športnih objektih v Občini Šentjernej ali izven občine,
· vsi njihovi člani redno plačujejo članarino.
Prizna se:
· redna dejavnost društva
· za vsako sekcijo društva
· za vsakega člana društva, ki je plačal članarino
· 80 urni program vadbe
· starejši občani od 60 let; do 80 ur vadbe

50 točk
10 točk
1 točka
1 točka/uro
1 točka/uro

Društvo ali klub se lahko prijavi za organizacijo občinskega tekmovanja:
· organizacija tekmovanja - vsaj tri ekipe po osem igralcev (nogomet,
košarka, odbojka, ...)
30 točk
· za vsako nadaljnjo ekipo
15 točk
· za tekmovanje trojk (tri trojke)
10 točk
· za vsako nadaljnjo ekipo trojk
5 točk
· za tekmovanje dvojic (tri ekipe)
8 točk
· za vsako nadaljnjo dvojico
4 točke
· za vsakega sodelujočega na občinskem tekmovanju
1 točka
· organizacija športnega tekmovanja za humanitarne
namene (dobrodelna prireditev)
100 točk
· za vsakega udeleženca – tekmovalca
1 točka
· propagandni material
30 točk
4. ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti,
zdravja, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju mladih, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom. Iz proračuna lokalne skupnosti, se lahko
sofinancira 80 urni program za skupino z najmanj 5 in največ 10 invalidi.
Dodatno se priznajo še stroški vodenja redne vadbe za naslednje
programe:
· šport invalidov (največ deset oseb) do 80 ur vadbe
1 točka/uro
5. ŠOLANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE TRENERJEV IN
SODNIKOV
Za šolanje in strokovno izobraževanje trenerjev in sodnikov se prizna
sofinanciranje pri strošku prijavnine (kotizacije) strokovnim kadrom, ki
delujejo v športnih društvih ali klubih, šolah in vrtcih. Kandidat, ki mu
občina sofinancira šolanje ali strokovno izpopolnjevanje mora podpisati
pogodbo, da bo v klubu najmanj eno leto opravljal strokovno oz.
pedagoško delo in sodil na občinskih prvenstvih.
Prizna se:
· prijavnina na trenerski seminar in plačilo licence 15 točk/udeležencu
· prijavnina na trenerski tečaj v organizaciji FŠ iz Ljubljane
60 točk/udeležencu
· prijavnina na sodniški seminar in licenca
15 točk/udeleženca
Zgornja meja sofinanciranja pri šolanju in strokovnem izpopolnjevanju
trenerjev in sodnikov je lahko največ le do višine predloženih računov, ne
glede na vrednost točke.
6. RAZVOJNO – RAZISKOVALNA DEJAVNOSTI, MERITVE,
ANALIZE IN SVETOVANJA
Namen te dejavnosti je izvajanje temeljnih, uporabnih in razvojnih
raziskav s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Projekte, ki
jih sofinancira ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, se lahko
sofinancira iz proračuna lokalne skupnosti in države, če te raziskave
zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma če je
zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znanstvenih
izsledkov v prakso.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo za
posamezne naloge iz tega področja ne zagotavlja država.
7. ZALOŽNIŠKA IN PROPAGANDNA DEJAVNOSTI
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne
literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter
propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do 50 % stroškov.

informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in tehnologije.
9. ŠPORTNE PRIREDITVE
Športne prireditve so tiste, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
· so prijavljene v koledarjih športnih prireditev v Sloveniji ali prijavljene pri
panožni nacionalni zvezi,
· namenjene morajo biti različnim starostnim kategorijam rekreativcev,
· biti morajo množično obiskane, vsaj 50 udeležencev,
· poskrbljeno mora biti za strokovno vodenje prireditev in poskrbljeno za
varnost vseh udeležencev,
· biti morajo odmevne v javnih medijih,
· možnost promocije občine in turistično-športnih aktivnosti v občini,
· prireditve morajo biti prijavljene pri ustreznem upravnem organu.
Prizna se:
· organizacija športne prireditve
· za vsakega udeleženca - tekmovalca
· propagandni material

10. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH
OBJEKTOV
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in
prostori. Javni športni objekt se mora uporabljati v javno dobro in za
namen, za katerega je bil zgrajen in urejen. Obvezni in interesni športni
programi športne vzgoje, ki se izvajajo v in na javnih športnih objektih,
imajo prednost pred drugimi programi športa.
Za sredstva, ki se namenijo za tekoče ali investicijsko vzdrževanje, lahko
kandidirajo samo tista športna društva in klubi, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje in to za objekte, ki so namenjeni izključno rekreaciji:
· da ima prosilec status športnega društva ali kluba,
· prosilec mora biti upravljavec športnega objekta in naprav in lastnik ali
najemnik športnega objekta,
· obvezna udeležba v višini najmanj 30% predračunske vrednosti.
Sredstva se prednostno dodelijo za:
· adaptacijo in rekonstrukcijo objektov in športnih naprav,
· posodobitev objektov in športnih naprav,
· racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični, tehnološki vidiki),
· ostala dela, ki niso nujna za nemoteno izvajanje dejavnosti in niso
predmet tekočega vzdrževanja.
Upošteva se še:
· število ljudi oziroma športnikov, ki se zbirajo na igrišču oz. prostoru
namenjenemu za šport,
· rednost in pogostost športnih prireditev na igrišču oz. prostoru namenjenemu za šport,
· vložek lastnih sredstev in prostovoljnega dela,
· lepši izgled naših krajev in popularizacija športa med občani.
Sredstva se lahko porabijo le namensko za tista dela in opravila, za katera
so bila namenjena. Sredstva se odobrijo šele takrat, ko prosilec z računi
dokaže upravičenost izplačila za nabavljeni material ali delo. V primeru,
da se ugotovi neupravičena poraba sredstev, se že izplačana sredstva s
pripadajočimi obrestmi vrnejo v občinski proračun ali pa se temu ustrezno
zniža višina sredstev pri rednem financiranju društva ali kluba. Po
opravljenem delu se poda poročilo pristojnemu organu.
Sredstva investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov ali
naprav se zagotavljajo v proračunu občine na posebnih proračunskih
postavkah ter s posebno pogodbo.
11. KONČNA DOLOČBA
»Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov športa v Občini
Šentjernej« veljajo z dnem veljavnosti »Pravilnika o načinu in postopku
sofinanciranja letnih programov športa v Občini Šentjernej«.

8. INFORMATIKA V ŠPORTU
Informacijski sistem na področju športa vsebuje podatke s področja
organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih
programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave
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100 točk
1 točka
30 točk

URADNI VESTNIK

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 SKLEP o letnem programu kulture v Občini Šentjernej za leto 2007
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-109/2007-OS
Datum: 27.06.2007

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Pravilnik o vrednotenju javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 7/07) in 15. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03), je Občinski svet Občine Šentjernej, na svoji 9. redni seji,
dne 27.06.2007 sprejel

SKLEP
o letnem programu kulture v Občini Šentjernej za leto 2007
1. člen
S sprejemom letnega programa kulture v Občini Šentjernej za leto
2007, se v občinskem proračunu za leto 2007 izvajalcem kulturnih
programov in kulturnih projektov namenijo proračunska sredstva:
I. programi na podlagi javnega razpisa: do višine 8.346,00 EUR
1. Ljubiteljska kulturna dejavnost
- Odrasli pevski zbori
- Otroški mladinski pevski zbori (do 15 let)
- Recitacijska in literarna skupina
2. Strokovno izpopolnjevanje kadrov
Iz občinskega proračuna se sofinancira šolanje in strokovno
izpopolnjevanje kadrov, ki delajo na področju kulture, ki delujejo v
društvih, šolah in vrtcih. Kandidat mora podpisati pogodbo, da bo
v občini najmanj eno leto opravljal strokovno pedagoško ali
mentorsko delo v društvu, šoli ali vrtcu.
3. Organizacija kulturnih prireditev v občini
Iz občinskega proračuna se sofinancira organizacija kulturnih
prireditev na področju glasbe in plesa, folklore, literature,
intermedijskih projektov in drugo.
II. ostali programi in projekti: do višine 72.412,00 EUR
1. knjižnica:
- nakup gradiva do višine 12.146,00 EUR
- stroški krajevne knjižnice do višine 17.702,00 EUR
- delovanje splošne knjižnice do višine 22.951,00 EUR
2. KD Pihalni orkester Občine Šentjernej do višine 6.259,00
EUR
3. vzdrževanje kulturnih spomenikov
- tekoče vzdrževanje drugih objektov do višine 2.504,00 EUR
- investicijski transferi neprofitnim org. in ustanovam do višine
10.015,00 EUR
4. tekoči transferi v javne sklade (JS KD) do višine 835,00 EUR

javnega razpisa in sicer po Merilih in kriterijih za financiranje in
sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v
Občini Šentjernej ter Pravilniku o vrednotenju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej, ki jih je
sprejel in potrdil Občinski svet Občine Šentjernej.
Javni razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej ter na
spletni strani občine.
4. člen
Župan Občine Šentjernej z izvajalci kulturnih programov sklene
pogodbe o sofinanciranju izbranih programov kulture v občini, v
kateri se opredeli kateri programi in v kakšni višini bodo
sofinancirani iz javnih sredstev, časovno se opredelijo roki za
izplačilo sredstev in način nadzora nad porabljenimi sredstvi.
Odobrena sredstva izvajalcem morajo biti izplačana do konca
proračunskega leta 2007.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju kulture se
razdelijo na podlagi javnega razpisa ter vrednotenja programov
izvajalcev v skladu z Merili in kriteriji za financiranje in
sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov,
ki so sestavni del Pravilnika o vrednotenju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov ter v skladu z razpisno
dokumentacijo.
6. člen
Pod tč. II prvega člena se financirajo ostali programi na področju
kulture in sicer na podlagi podpisanih pogodb.
7. člen
Letni program kulture v Občini Šentjernej za leto 2007 začne
veljati naslednji dan veljavnosti Pravilnika o vrednotenju javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej.

2. člen
Cilj sprejema letnega programa kulture je zagotavljanje pogojev za
uresničevanje interesa občank in občanov na področju kulture,
ohranjanje kulturne dediščine, dostopnost kulturnih dobrin in
delovanje javnega sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti.
3. člen

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Občinska uprava Občine Šentjernej

Pod tč. I v prvem členu se sofinancirajo programi na podlagi
URADNI VESTNIK

Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.
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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 SKLEP o letnem programu športa v Občini Šentjernej za leto 2007
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-110/2007-OS
Datum: 27.06.2007

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 15. člena Statuta
Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03) in Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja letnih
programov športa v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 7/07), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 9. redni seji, dne 27.06.2007
sprejel

SKLEP
o letnem programu športa v Občini Šentjernej za leto 2007
1. člen
Letni programa športa v Občini Šentjernej zagotavlja izvajalcem, da bo
Občina Šentjernej v občinskem proračunu za leto 2007 izvajalcem
športnih programov namenila največ do višine 18.778,00 EUR.
2. člen
Iz proračuna Občine Šentjernej se v letu 2007 zagotovijo sredstva za
sofinanciranje programov športa, ki jih izvajalci športne dejavnosti
prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa in vsebino razpisne
dokumentacije.

5. Šolanje in strokovno izpopolnjevanje trenerjev in sodnikov do višine
420,00 EUR
Iz občinskega proračuna se za šolanje in strokovno izobraževanje trenerjev
in sodnikov prizna pri strošku prijavnine (kotizacije) strokovnim kadrom,
ki delujejo v športnih društvih ali klubih, šolah in vrtcih. Kandidat, ki mu
občina sofinancira šolanje ali strokovno izpopolnjevanje mora podpisati
pogodbo, da bo v klubu najmanj eno leto opravljal strokovno oz.
pedagoško delo in sodil na občinskih prvenstvih.

4. člen
V Letnem programu športa v Občini Šentjernej za leto 2007 se
sofinancirajo naslednje vsebine:

6. Športne prireditve do višine 1.250,00 EUR
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo športne prireditve, ki so
prijavljene v koledarjih športnih prireditev v Sloveniji ali prijavljene pri
panožni nacionalni zvezi, da so namenjene različnim starostnim
kategorijam rekreativcev, da so množično obiskane, da imajo vsaj 50
udeležencev, da je poskrbljeno za strokovno vodenje prireditev in
poskrbljeno za varnost vseh udeležencev, da so odmevne v javnih medijih,
da se promovira občino in turistično-športne aktivnosti v občini in da so
prireditve prijavljene pri ustreznem upravnem organu.

1.
Interesna vzgoja otrok in mladine do višine 709,00 EUR
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji programi: Zlati sonček,
Naučimo se plavati, Ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih
organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Sofinancira se propagandno
gradivo, strokovni kader.

5. člen
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov športa v Občini
Šentjernej in delitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna so
navedeni v Pravilniku o načinu in postopku sofinanciranja letnih
programov športa v Občini Šentjernej, ki jih je sprejel in potrdil Občinski
svet Občine Šentjernej.

1.2. Športna vzgoja šolskih otrok
S »Pogodbo o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje materialnih stroškov,
izvedbo dodatnih dejavnosti in varstva vozačev za leto 2007 v OŠ
Šentjernej« so OŠ Šentjernej že zagotovljena sredstva za subvencioniranje
plavalnega tečaja v višini 2.921,00 EUR.

6. člen
Župan Občine Šentjernej z izvajalci športnih programov sklene pogodbe o
sofinanciranju izbranih programov športa v občini, v kateri se opredeli
kateri programi in v kakšni višini bodo sofinancirani iz javnih sredstev,
časovno se opredelijo roki za izplačilo sredstev in način nadzora nad
porabljenimi sredstvi. Odobrena sredstva izvajalcem morajo biti izplačana
do konca proračunskega leta 2007.

3. člen
Občina Šentjernej z Odlokom o proračunu Občine Šentjernej za leto 2007
(Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 4/07) zagotavlja proračunska
sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov na področju
proračunske porabe p.p. 18021 šport v društvih - kakovostni šport.

2. Kakovostni in vrhunski šport do višine 14.519,00 EUR
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi kakovostnega športa in
sicer priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
program vrhunskega športa, jih pa program športne rekreacije ne
zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v občini. Programe
vrhunskega športa pa priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
3. Športno rekreativna dejavnosti mladine in odraslih do višine 1.880,00
EUR
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi mladine in odraslih, ki
jim je cilj ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati
človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina
življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s
temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri
tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega,
tedenskega in letnega prostega časa. To je dejavnost, ki jo izvajajo občani
in je namenjena za njihovo ohranjanje psihofizičnih sposobnosti, druženju
in sodelovanju na športno - rekreativnih prireditvah v občini, lahko tudi na
medobčinskem in vseslovenskem nivoju.
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7. člen
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi
javnega razpisa ter vrednotenja programov izvajalcev v skladu s Pogoji in
merili za vrednotenje letnih programov športa v Občini Šentjernej, ki so
sestavni del Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja letnih
programov športa v Občini Šentjernej.
8. člen
Letni program športa v Občini Šentjernej za leto 2007 začne veljati
naslednji dan veljavnosti Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja
letnih programov športa v Občini Šentjernej in se uporablja za izvedbo
javnega razpisa in razdelitev sredstev za programe športa. Javni razpis se
objavi na spletni strani občine in v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

URADNI VESTNIK

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

