Šentjernej, 4. junij 2013

Številka 4/2013

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam:
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 8/11 in 30/2011); v
nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 22. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012 UPB2) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
Območna enota Novo mesto, št. SPD-68/2008-MS z dne
31.5.2012 je Občinski svet Občine Šentjernej na 20. redni
seji, dne 29.5.2013 sprejel

ODLOK
o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena
v občini Šentjernej na območju
Gorjancev
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se na območju
naselij Cerov Log, Javorovica, Mihovo, Veliki Ban in Vratno
razglasijo naslednje enote dediščine (v nadaljnjem besedilu:
spomenik):
I.Arheološka najdišča
Zap.EŠD Ime
št.
1 15572 Cerov Log –Arheološko najdišče Camberk
2 8657 Cerov Log – Lokacija gradu Stari Prežek
3 27878 Mihovo –Arheološko najdišče Gradec nad
Mihovim
4 26253 Mihovo –Arheološko najdišče Mihovo
5 27877 Mihovo –Arheološko najdišče Zidani Gaber
II. Stavbe
EŠD Ime
6 8658 Cerov Log – Grad Prežek
7 2435 Gorjanci – Cerkev sv. Nikolaja
III. Spominski objekti in kraji
EŠD Ime
8 9554 Javorovica – Spominska kapela
2. člen
I. Arheološka najdišča so originalni kraji deponiranja
arheoloških ostalin, to je stvari in vsakršnih sledov človekovega delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani z
ustreznimi strokovnimi postopki.
1
Ime spomenika: Cerov Log - Arheološko najdišče
Camberk
EŠD: 15572
Naselje: Cerov Log
Parcelne številke: 3247/5, 3247/6, 3247/7, 3247/8, 3248/134,
3248/135, 3248/136, 3248/137, 3248/138, 3248/139,
3248/140, 3248/141, 3248/142, 3248/143, 3248/144,
3248/145, 3248/146, 3248/147, 3248/148, 3248/149,
3248/150, 3281/4-del, 3281/5-del

Katastrska občina: Gorenja Orehovica
Grafična priloga: digitalni katastrski načrt DKN v merilu 1 :
5000
Vrsta razglasitve: posamezni spomenik
Vrednotenje spomenika
Vrh vzpetine Camberk v severnih pobočjih Gorjancev nad
Cerovim Logom je bil poseljen v prazgodovinskem obdobju
pozne bronaste dobe in zgodnjesrednjeveškem obdobju.
Ohranjeni del najdišča obsega južne vrhove s površinskimi
sledovi utrdbe z obrambnimi jarki. Na severnem delu najdišča
v pobočjih nad Cerovim Logom je bilo pred razširitvijo
kamnoloma najdišče zavarovalno izkopano (prazgodovinska
hiša, grobišče karantanske kulturne skupine iz poznega 8. in
prve polovice 9. stol.).
Varstveni režim spomenika
Velja splošni varstveni režim za spomenike iz 4. člena ter
varstveni režim za arheološka najdišča iz 5. člena tega odloka.
Vplivno območje
Spomenik nima posebej določenega vplivnega območja.
2
Ime spomenika: Cerov Log – Lokacija gradu Stari Prežek
EŠD: 8657
Naselje: Cerov Log
Parcelna številka: 3281/4 (del)
Katastrska občina: Gorenja Orehovica
Grafična priloga: digitalni katastrski načrt DKN v merilu 1 :
5000
Vrsta razglasitve: posamezni spomenik
Vrednotenje spomenika
Od starega gradu se je ohranil le pogozden pravokoten plato
dimenzij ok. 16 x 55 m, na katerem pa so pod rušo ohranjene
ruševine zidov obodnega tipa gradu s stolpom in obrambnim
obzidjem, za katerim se je izoblikovalo notranje dvorišče.
Grad se prvič omenja leta 1180 in je bil od 13. stoletja naprej
ena izmed najpomembnejših freisinških dolenjskih posesti v
srednjem veku. Konec 16. stoletja so ga opustili, k čemer sta
pripomogla izgradnja novega dvorca v dolini pod njim ter
rušilni potres leta 1511. Poglavitna kvaliteta lokacije je v
skozi stoletja neokrnjeni organizaciji grajskega prostora iz
zgodnjega srednjega veka, ki je bo mogoče dokončno interpretirati šele po opravljenih arheoloških raziskavah.
Varstveni režim spomenika
Velja splošni varstveni režim za spomenike iz 4. člena ter
varstveni režim za arheološka najdišča iz 5. člena tega odloka.
Vplivno območje
Spomenik nima svojega vplivnega območja, se pa nahaja v
vplivnem območju Gradu Prežek (EŠD 8658).
3
Ime spomenika: Mihovo –Arheološko najdišče Mihovo
EŠD: 26253
Naselje: Mihovo
Parcelne številke: *102, *103, *104, *113, *197, *221, *222,
*254, *94, 1617, 1618/4, 1621, 1622, 1623, 1626/1, 1628,
1630/1, 1630/2, 1630/3, 1632/1, 1632/2, 1633, 1634/1,
1634/2, 1636, 1640, 1641, 1642, 1644/1, 1644/2, 1645, 1646,
1647, 1649, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657/1,
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1657/2, 1658/1, 1658/2, 1659, 1661/1, 1661/2, 1663, 1839,
1841, 1871, 1872, 1874/1, 1874/2, 1875/1, 1875/2, 1877,
1916/1, 2654/1-del, 2654/3, 2654/23, 2654/24, 2654/25,
3600/1-del, 3601/1-del.
Katastrska občina: Vrhpolje
Grafična priloga: digitalni katastrski načrt DKN v merilu 1 :
5000
Vrsta razglasitve: posamezni spomenik
Vrednotenje spomenika
Mihovo predstavlja eno najbolj znanih arheoloških najdišč
pri nas. Že prva odkritja in izkopavanja grobišč za časa
cesarske Avstrije so bila ena pomembnejših v tedanji
monarhiji. V grobovih je bilo izkopanih več redkih in
dragocenih najdb, npr. 4 železne čelade, 45 mečev, preko 100
fibul, nešteto steklenih in jantarnih jagod itd.. Skozi večfazno
grobišče lahko spremljamo razvoj gospodarstva, spremembe
v družbeni ureditvi in miselnosti oz. duhovnosti. Ravno
kontinuiteta poselitve je zelo redek primer v Sloveniji in edini
na Dolenjskem. Nejasen prehod in dogajanje na prestopu iz
mlajše železne dobe v rimsko dobo oziroma uveljavljanje
rimske prevlade lahko pojasni prav Mihovsko grobišče s
preučevanjem arhiva in najdb z izkopavanj ter morebitnimi
novimi odkritji. Na grobove se naleti tudi še ob današnjih
infrastrukturnih posegih (npr. vodovod).
Varstveni režim spomenika
Velja splošni varstveni režim za spomenike iz 4. člena ter
varstveni režim za arheološka najdišča iz 5. člena tega odloka.
Vplivno območje
Spomenik nima posebej določenega vplivnega območja.
4
Ime spomenika: Mihovo – Arheološko najdišče Gradec
nad Mihovim
EŠD: 27878
Naselje: Mihovo
Parcelne številke: 3585/6, 3585/7, 3585/9
Katastrska občina: Vrhpolje
Grafična priloga: digitalni katastrski načrt DKN v merilu 1 :
5000
Vrsta razglasitve: posamezni spomenik
Vrednotenje spomenika
Gradec uvrščamo med prve in redke višinske naselbine iz
pozne bronaste dobe (10. in 9. stol. p. n. št.). V nevarnih časih
pozne rimske dobe so se ogroženi prebivalci s Šentjernejskega polja zatekli v že opuščene višinske naselbine in jim
spremenili oziroma prilagodili funkcijo. Materialne sledove
poselitve iz pozne rimske dobe predstavlja enoladijska
zgodnjekrščanska cerkev s polkrožno apsido (pozno 5. in 6.
stol. n. št.) Ostaline so ohranjene »in situ« in imajo velik
potencial za prezentacijo in rezervatno varovanje, cerkev pa
predstavlja redek primer tovrstne zgodnjekrščanske arhitekture na Dolenjskem.
Varstveni režim spomenika
Velja splošni varstveni režim za spomenike iz 4. člena ter
varstveni režim za arheološka najdišča iz 5. člena tega odloka.
Vplivno območje
Spomenik nima posebej določenega vplivnega območja.
5
Ime spomenika: Mihovo – Arheološko najdišče Zidani
gaber
EŠD: 27877
Naselje: Mihovo
Parcelne številke: 1939, 1940, 1941–del, 1942, 1943,
3585/2–del, 3585/5–del, 3585/6–del, 3585/7–del,
3585/8–del, 3585/9–del, 3585/12–del, 3585/13–del,
3585/16–del, 3585/17–del, 3585/20–del, 3585/21–del,
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3585/24–del, 3585/25–del, 3585/28–del, 3585/190–del,
3585/191–del, 3585/192–del, 3585/193–del, 3585/194–del,
3585/195–del, 3585/196–del, 3585/197–del, 3585/198–del,
3585/199–del, 3585/200–del, 3585/201–del, 3585/202–del,
3585/203–del, 3585/204–del, 3585/205–del, 3585/206–del,
3585/209–del, 3600/1–del.
Katastrska občina: Vrhpolje
Grafična priloga: digitalni katastrski načrt DKN v merilu 1 :
5000
Vrsta razglasitve: posamezni spomenik
Vrednotenje spomenika
Utrdba oz. kastel Zidani Gaber leži na istoimenskem ozkem
in dolgem grebenu med dolinama potokov Pendirjevke in
Kobile. Utrdba sodi v skupino višinskih utrdb, ki so nastale ob
strateških točkah ceste Emona - Siscia. Cerkev iz 6. stoletja z
izrazito apsido, ki se nahaja na najvišjem platoju znotraj
utrdbe, spada med največje znane cerkve na območju
Slovenije iz pozne rimske dobe. Najdbe z Zidanega Gabra
prikazujejo nemirno obdobje preseljevanja ljudstev, ki
sovpada s propadanjem rimskega cesarstva. Materialne sledi
so zapustili Goti in Langobradi, izrazit pa je tudi bizantinski
vpliv.
Varstveni režim spomenika
Velja splošni varstveni režim za spomenike iz 4. člena ter
varstveni režim za arheološka najdišča iz 5. člena tega odloka.
Vplivno območje
Spomenik nima posebej določenega vplivnega območja.
II. Stavbe so eno ali večprostorni grajeni objekti s streho, v
katere človek praviloma lahko vstopi in so namenjeni bivanju
ali opravljanju dejavnosti. K njim sodijo sestavine in
pritikline, ki so namenjene uporabi (drugi objekt, napeljava,
zemljišče) ali olepšanju (okrasje, oprema) ali pa so
nepogrešljive za njihovo delovanje. Stavbe so dokaz
bivanjske kulture, načinov gradnje in funkcionalnih ter
likovnih umestitev v okolje. So odraz in primer stopenj
gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega, tehnološkega in verskega razvoja. Ločimo gospodarske/proizvodne, javne, poslovne in stanovanjske stavbe, ki spadajo v
okvir profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so v osnovi
namenjene bogoslužju.
Profana stavba:
6
Ime spomenika: Cerov log – Grad Prežek
EŠD: 8658
Naselje: Cerov Log
Parcelna številka: *194
Katastrska občina: Gorenja Orehovica
Grafična priloga: digitalni katastrski načrt DKN v merilu 1 :
7000
Vrsta razglasitve: posamezni spomenik
Vrednotenje spomenika
Grad (dvorec) Prežek so zgradili grofje Auerspergi v drugi
polovici 16. stoletja, potem ko so zapustili stari romanski
grad, ki je stal v hribu nedaleč od današnje stavbe. Za našo
kulturno zgodovino je pomemben podatek, da je bil med leti
1833 in 1840 lastnik gradu Andrej Smole, najožji prijatelj
pesnika Franceta Prešerna, in da je njune prigode opisoval v
svojih spisih pripovednik Janez Trdina. Grad je bil med drugo
svetovno vojno požgan, vendar je bil v začetku petdesetih let
v celoti prekrit v stari obliki strme strehe. Danes se nam grajska stavba kaže kot arhitektura z ohranjenimi obodnimi in
pregradnimi stenami, delno ohranjenimi kamnitimi arhitekturnimi detajli (okenskimi okviri in portali), ohranjenimi
obočnimi sistemi v pritličju in odprtim ostrešjem. Kljub
slabemu stavbnemu stanju gradu so njegova renesančna
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zasnova ter naravni, zgodovinski in kulturni pomen prostora
kakovostna osnova za razvoj turistične ali katere druge
ustrezne dejavnosti in ponudbe v tem prostoru.
Varstveni režim spomenika
Velja splošni varstveni režim za spomenike iz 4. člena tega
odloka ter varstveni režim za stavbe iz 5. člena tega odloka.
Vplivno območje
Vplivno območje spomenika obsega funkcionalno območje
gradu (dvorca) z odprtimi površinami, lokacijo gradu Stari
Prežek ter gozdnata pobočja, ki obkrožajo določajo prostorski
kontekst lokacije.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja varstveni režim za vplivna območja iz 6. člena tega
odloka.
Sakralna stavba
7
Ime spomenika: Gorjanci – Cerkev sv. Nikolaja
EŠD: 2435
Naselje: Cerov Log
Parcelna številka: *157
Katastrska občina: Vrhpolje
Grafična priloga: digitalni katastrski načrt DKN v merilu 1 :
5000
Vrsta razglasitve: posamezni spomenik
Vrednotenje spomenika
V pisnih virih se cerkev prvič omenja leta 1526, vendar pa naj
bi bila že leta 1609 dokaj zanemarjena ter leta 1838 tudi
opuščena. Cerkev je dobila današnjo podobo leta 1887, ko so
jo obnovili. Poseben pomen ji daje njena lega, ki zaznamuje ta
predel Gorjancev (ledinsko ime) in nanjo vezano ljudsko
izročilo. Je tudi edina še delujoča cerkev sredi masiva
Gorjancev ter najvišje ležeča cerkev na širšem območju
Dolenjske.
Varstveni režim spomenika
Velja splošni varstveni režim za spomenike iz 4. člena ter
varstveni režim za stavbe iz 5. člena tega odloka.
Vplivno območje
Vplivno območje obsega odprte površine na južni strani
cerkve vključno s planinskim domom ter strme gozdnate
brežine pod cerkvijo na severu v radiju 100 metrov.
Varstveni režim vplivnega območja
Velja varstveni režim za vplivna območja iz 6. člena tega
odloka.
III. Spominski objekti in kraji so grajeni ali oblikovani
objekti in prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na
neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Spominski objekti
in kraji služijo spominu kot vrednoti, družbeni pomen pa
imajo zaradi zgodovinske pričevalnosti in likovnih kvalitet.
Ločimo domove pomembnih osebnosti, znamenja, objekte in
kraje mrtvih, kraje zgodovinskih dogodkov, preproste vojaške objekte, kraje spominjanja na človekovo poselitev ali
dejavnost.
8
Ime spomenika: Javorovica – Spominska kapela
EŠD: 9554
Naselje: Javorovica
Parcelne številke: *115, 2066, 2068, 2069/1, 2085
Katastrska občina: Vrhpolje
Grafična priloga: digitalni katastrski načrt DKN v merilu 1 :
7000
Vrsta razglasitve: posamezni spomenik
Vrednotenje spomenika
Med 2. svetovno vojno je 16. marca 1944 v bližini kapele
potekal spopad IV. bataljona Cankarjeve brigade, v katerem

je padlo 113 partizanov. Leta 1966 je bil severno pod kapelo
postavljen spomenik posvečen padlim borcem. Okrogel
steber se na vrhu razširi v cvet, ki simbolizira življenje in
upanje. Kapela sv. Ožbolta se v dokumentih prvič omenja že
leta 1383. Konec 19. stoletja pa je bila že opuščena in na
začetku 2. svetovne vojne je bila v razvalinah. Leta 1983 so
bile ruševine kapele obnovljene in spremenjene v spominsko
kapelo. Danes je spominska kapela urejena kot prostor
namenjen spominu na umrle partizane in hkrati kot prostor
namenjen občasnim verskim obredom. Je eden redkih
memorialnih spomenikov na Slovenskem, ki je urejen na tak
način in edini tovrstni spomenik na območju celotne
Dolenjske. Z obnovo ruševin nekdanje cerkvice sv. Ožbolta
se ni ohranila le stavbna dediščina ampak je bil z obnovo
poudarjen tudi spomin na dogodek, ki je močno zaznamoval
ta prostor.
Varstveni režim spomenika
Velja splošni varstveni režim za spomenike iz 4. člena ter
varstveni režim za spominske objekte in kraje iz 5. člena tega
odloka.
Vplivno območje
Vplivno območje obsega celotno območje košenic na
Javorovici južno nad vasjo. To vplivno območje ima hkrati
status registrirane kulturne dediščine (EŠD 8673).
Varstveni režim vplivnega območja
Velja varstveni režim za vplivna območja iz 6. člena tega
odloka.
3. člen
Grafični prikaz obsega spomenikov in njihovih vplivnih
območij je zarisan na digitalni katastrski načrt DKN v merilu
1 : 5000 in 1:7000. Izvirnike načrtov hranijo: Občina
Šentjernej, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: zavod) ter ministrstvo pristojno za
kulturo.
4. člen
Za spomenike velja splošni varstveni režim, ki določa:
- spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe
spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča
izgube njegovih kulturnih lastnosti,
- spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim se
omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi
bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje
generacije,
- spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne,
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge
pomene spomenika,
- ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega pomena
spomenika ter njegove materialne substance,
- dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno
ohranjajo njegove varovane vrednote,
- dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih
gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju njegove posebne narave in družbenega pomena.
- Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali
njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali
vplivno območje je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje zavoda.
5. člen
Za spomenike veljajo tudi varstveni režimi glede na zvrst:
1. Varstveni režim za arheološka najdišča je namenjen
varovanju arheoloških najdišč pred posegi ali uporabo, ki bi
lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov
vsebinski in prostorski kontekst. Varstveni režim določa:
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- varovanje kulturnih vrednot spomenika v njihovi celoti,
izvirnosti in neokrnjenosti;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov ohranjanju najdišča;
- prepoved odkopavanja in zasipavanja terena, globokega
oranja, rigolanja, agromelioracijkih ukrepov, gospodarskega
izkoriščanja rudnin oziroma kamnin ter drugih posegov v tla;
- prepoved gradnje trajnih ali začasnih objektov, vključno z
nadzemno in podzemno infrastrukturo, gozdnih vlak ter
postavljanja anten in drugih naprav;
- prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen
pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
ministrstva pristojnega za kulturo;
- gospodarjenje z gozdom v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom, ki mora biti podrejeno ohranjanju in
prezentaciji najdišča;
- posegi namenjeni prezentaciji najdišča (npr. pojasnjevalne
table) so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
V območju spomenika Mihovo – Arheološko najdišče
Mihovo (EŠD 26253), kjer spomenik posega v poselitveno
območje vasi Mihovo, je ob upoštevanju kulturnovarstvenih
pogojev in ob pridobljenem kulturnovarstvenem soglasju
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine izjemoma
možno:
- graditi in obnavljati stanovanjske hiše, gospodarske in
pomožne objekte v sklopu vasi v skladu z veljavnimi
prostorskimi akti, če se na osnovi rezultatov arheoloških
raziskav ugotovi, da je to možno;
- graditi javno infrastukturo za potrebe vasi v skladu z
veljavnimi prostorskimi akti, če se na osnovi rezultatov
arheoloških raziskav ugotovi, da je to možno;
- postavljati pojasnjevalne table in kažipote ter urejati
sprehajalne poti, če se na osnovi rezultatov arheoloških
raziskav ugotovi, da je to možno;
- izvajati sanitarne ukrepe (čiščenje zarasti in podiranje
dreves s ciljem boljše prezentacije spomenika), če se pri tem
ne posega v arheološke plasti;
- izvajati druge ukrepe namenjene varstvu kulturne dediščine.
V območju naj se ohranja tradicionalna kmetijska raba tal ter
gospodarjenje z gozdovi v skladu gozdnogospodarskim
načrtom brez golosekov in monokultur. Posegi in dejavnosti v
prostoru se načrtujejo in izvajajo tako, da se arheološko
najdišče ohranja.
2. Varstveni režim za stavbe predpisuje ohranjanje njihovih
varovanih vrednot, kot so:
- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika
in naklon strešin, kritina, barva fasad, fasadni detajli, ki
morajo biti v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo
objekta),
- funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega
zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute,
- celovitost dediščine v prostoru in zemeljske plasti z
morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za spomenik Cerov Log – Grad Prežek (EŠD 8658) velja še
posebni varstveni režim, ki določa:
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in v prostor
spomenika ohranjanju in vzdrževanju varovanih vrednot;
- ohranjanju zgodovinskega izročila pomembnega za našo
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kulturno zgodovino vezanega na Andreja Smoleta in Franceta
Prešerna;
- prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika,
razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
ministrstva pristojnega za kulturo;
- prepovedano postavljanje objektov trajnega in začasnega
značaja, vključno z antenami, baznimi postajami in ostalimi
napravami,
- za posege v strukturne elemente spomenika je potrebno v
sklopu projektne dokumentacije pripraviti konservatorski
načrt, s katerim se določijo sestavine spomenika, ki jih je
potrebno ohraniti, in načrt izvedbe del, potrebnih za njihovo
ohranitev.
Izjemoma je na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja zavoda možno:
- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav izvajati dela
namenjena prenovi, sanaciji in prezentaciji ter spremeniti dele
objekta v kvalitetnejše oz. avtentičnejše stanje;
- izvajati znanstvenoraziskovalna dela;
- posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše
predstavitve.
Za spomenik Gorjanci – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 2435)
velja še posebni varstveni režim, ki določa:
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik
ohranjanju in vzdrževanju varovanih vrednot;
- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost cerkve in
njeno opremo ter druge značilne stilne elemente, razen v
primeru vzdrževalnih posegov, ki jih na podlagi kulturnovarstvenih pogojev s kulturnovarstvenim soglasjem odobri
zavod;
- znotraj območja spomenika je prepovedano postavljanje
objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nosilci
reklam, anten in ostalih naprav;
- posegi namenjeni prenovi in prezentaciji ter drugi sanacijski
posegi so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja zavoda;
- za posege v strukturne elemente spomenika je potrebno v
sklopu projektne dokumentacije pripraviti konservatorski
načrt, s katerim se določijo sestavine spomenika, ki jih je
potrebno ohraniti, in načrt izvedbe del, potrebnih za njihovo
ohranitev.
Izjemoma je na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja zavoda možno:
- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti
dele posameznih objektov v kvalitetnejše oz. avtentičnejše
stanje;
- izvajati znanstvenoraziskovalna dela;
- posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve.
3. Varstveni režim za spominske objekte in kraje predpisuje
ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so: avtentičnost
lokacije, fizična pojavnost objekta ter vsebinski, simbolni in
prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.
Prepovedano je:
- spomenik poškodovati ali podreti;
- spreminjati oblikovno zasnovo spomenika;
- spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo;
- na spomenik nameščati reklamne panoje, svetila ipd..
Za spomenik Javorovica – Spominska kapela (EŠD 9554)
velja še posebni varstveni režim, ki določa:
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ohranjanju in
vzdrževanju varovanih vrednot;
- prepoved vseh predelav spomeniških elementov;
- prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika,
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razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
ministrstva pristojnega za kulturo;
- znotraj varovanega območja spomenika je prepovedano
postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno
z antenami, baznimi postajami in ostalimi napravami;
Izjemoma je na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja zavoda možno:
- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav izvajati dela
namenjena prenovi, sanaciji in prezentaciji ter spremeniti
dele objekta v kvalitetnejše oz. avtentičnejše stanje (npr.
postavitev stolpa z zvonom);
- izvajati znanstvenoraziskovalna dela;
- posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše
predstavitve.
6. člen
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki
določa:
- podrejanje rabe in posegov ohranjanju in prezentaciji
spomenika v čim bolj avtentičnem prostorskem kontekstu;
- ohranjanje značilnih vedut in pogledov na spomenik ter
njegove prostorske podobe;
- ohranjanje značilnega krajinskega vzorca in kulturne krajine
s tradicionalno rabo prostora (travniki, pašniki, njive,
košenice, gozd itd.);
- prepoved spreminjanja prostorskih razmerij z gradnjami
raznih objektov in naprav (antene bazne postaje ipd.), z
vnašanjem zračnih vodov, z dodatnim asfaltiranjem cest,
večjimi vkopi, nasipi in podpornimi zidovi ipd.;
- prepoved vnašanja drugih urbanih elementov, ki spreminjajo značaj prostora (kandelabri, visoke ograje, robniki
betonski žari, prostostoječe elektro-omarice itd.).
- prepoved krajinskemu tipu tujih prostorskih ureditev in rab
(npr. intenzivni sadovnjaki, rastlinjaki, drevoredi, zasajanje z
neavtohtonimi drevesnimi vrstami itd.)
V vplivnem območju spomenika je ob upoštevanju
kulturnovarstvenih pogojev in ob pridobljenem kulturnovarstvenem soglasju zavoda možno:
- izvajati sanacijske in sanitarne ukrepe s ciljem boljše
prezentacije spomenika;
- postavljati pojasnjevalne table in kažipote, ter urejati
sprehajalne in planinske poti;
- izvajati manjša zemeljska dela (izvedba poti, rekonstrukcija
obstoječih komunikacij);
- Izvajati gradbena dela in druge posege, ki so v skladu z
veljavnim prostorskim aktom.
7. člen
Lastnik oziroma posestnik upravlja s spomenikom v skladu z
aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri
upravljavcu.
8. člen
Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo javnosti
omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje.
Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih
spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.
9. člen
Za vse posege v spomenik in v njegovo vplivno območje, je
treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen
za področje kulturne dediščine.

11. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški
knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v
2. člena tega odloka.
12. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o razglasitvi
naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (glej Uradni
list RS št. 38/1992) v tistem delu, ki se nanaša na nepremične
kulturne in zgodovinske spomenike v občini Šentjernej na
območju naselij Cerov Log, Javorovica, Mihovo, Veliki Ban
in Vratno. Konkretno gre za sedem spomenikov:
1. Mihovo –Arheološko območje (EŠD 458) in
2. Javorovica – Območje bojev Cankarjeve brigade (EŠD
8673).
3. Gorjanci – Cerkev sv. Nikolaja pod Gorjanci (EŠD 2435)
4. Gorjanci – Lokacija partizanske bolnišnice Kira (EŠD
8698)
5. Prežek – Grad Prežek (EŠD 8658)
6. Prežek – Lokacija gradu Stari Prežek (EŠD 8657)
7. Veliki Ban – Spominska plošča Kotarjevi družini (EŠD
8739)
Določila navedenega odloka za ostala območja ostanejo še
naprej v veljavi.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.
Št.:032-237/2013-OS
Šentjernej, dne 30.5.2013

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 –UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 33.
člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS. št. 32/06
ZFO-UPB1, 123/2006, 57/2008), 3. točke 98. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 in
14/2013) in 15. in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012-UPB2) je Občinski svet
Občine Šentjernej na 20. seji, dne 29.5.2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA
LETO 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za
leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto 2012
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Šentjernej za leto 2012.
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine
Šentjernej po zaključnem računu za leto 2012 znašajo:
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A. BILANCAPRIHODKOV IN ODHODKOV v €
Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 2012
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.638.448,49
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.757.292,85
70 DAVČNI PRIHODKI
4.605.414,85
700 Davki na dohodek in dobiček
4.083.095,00
703 Davki na premoženje
348.249,58
704 Domači davki na blago in storitve
174.070,27
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.151.878,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 785.450,55
711 Takse in pristojbine
7.183,29
712 Globe in druge denarne kazni
9.802,76
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
134.043,56
714 Drugi nedavčni prihodki
215.397,84
72 KAPITALSKI PRIHODKI
53.966,50
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
40.600,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
sredstev
13.366,50
73 PREJETE DONACIJE
18.860,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
18.860,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.808.329,14
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. institucij 540.349,66
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
Proračuna Evropske unije
1.267.979,48
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.345.160,46
40 TEKOČI ODHODKI
2.416.758,70
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
400.108,44
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
63.046,65
402 Izdatki za blago in storitve
1.802.737,96
403 Plačila domačih obresti
120.865,65
409 Rezerve
30.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI
1.963.597,00
410 Subvencije
108.120,48
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.320.987,34
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 98.646,69
413 Drugi tekoči domači transferi
435.842,49
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
2.919.096,77
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.919.096,77
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
45.707,99
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
27.861,59
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
17.846,40
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

293.288,03

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 2012
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETAVRAČILADANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)

0,00
0,00
0,00
0,00

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto 2012 se
objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka:032-241/2013-OS
Šentjernej, dne 30.5.2013

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

Na podlagi 3. čl. Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91,
8/96), 41. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/2007-UPB5, 36/2008,
20/2011) in 22. čl. Statuta Občine Šentjernej (Ur. vestnik
Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) je Občinski svet Občine
Šentjernej, na svoji 20. redni seji, dne 29.5.2013, sprejel:

ODLOK o spremembi
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
Vrtec Čebelica
1. člen
S temi spremembose spremeni Odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica (Ur. vestnik
občine Šentjernej, št. 5/20120).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka, ki glasi:
»Imevrtca: VRTEC ČEBELICAŠENTJERNEJ
Sedež vrtca: Trubarjeva cesta 8, Šentjernej«
3. člen
Ostala določila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica (Ur. vestnik občine
Šentjernej, št. 5/20120) ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 2012
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50 ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII. ODPLAČILADOLGA(550)
427.821,67
55 ODPLAČILADOLGA
427.821,67
550 Odplačila domačega dolga
427.821,67
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-134.533,64
X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)
-427.821,67
XI. NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)
-293.288,03
XII.STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGALETA
9009 Splošniskladzadrugo
891.992,72
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, ta pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani
Občine Šentjernej.

Številka: 032-242/2013-OS
Datum: 30.5.2013

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

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05-UPB2, 25/08 in 36/2010), 16/a člena Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 22. člena
Statuta Občine Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej št.
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3/12-UPB2), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 20.
redni seji, dne 29.5.2013, sprejel

SKLEP
o določitvi stroškov začasnega izpisa
otrok iz vrtca
I.
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša:
Starši otrok, za katere je Občina Šentjernej po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje
v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške
odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31.
avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj enega meseca (julij ali avgust) in
največ dveh mesecev (julij in avgust) ter so jo dolžni vrtcu
pisno sporočiti najkasneje sedem dni pred prvim dnem
odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 70% zneska, določenega z
odločbo o višini plačila staršev. Razliko 30% krije Občina
Šentjernej.
II.
Rezervacija, opisana pod tč. I. velja tudi za otroke, ki so
občani naše občine in ki obiskujejo vrtec izven občine
Šentjernej.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej in velja za leto 2013.
Številka: 032-243/2013-OS
Datum: 30.5.2013

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

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list
RS, št. 100/05 - UPB1 in 103/07) ter 22. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07 UPB1 in 7/2010) je Občinski svet Občine Šentjernej na 20.
redni seji, dne 29.5.2013

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini
Šentjernej za leto 2013
I.
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma
kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo
finančna sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu
glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Pri volitvah, izvedenih po večinskem volilnem sistemu, se
število glasov, ki jih je posamezna politična stranka dobila na
volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članov
občinskega sveta, ki se volijo v tej volilni enoti.
Stranka pridobi finančna sredstva iz proračuna občine, če je
dobila najmanj 50% potrebnih glasov za izvolitev enega člana
občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v
občinskem svetu x 50 : 100).
II.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank,
se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno
proračunsko leto.

Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne
smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
za posamezno leto.
III.
Sredstva se političnim strankam priznavajo mesečno,
nakazujejo pa se štirikrat letno ob koncu vsakega trimesečja
na njihove transakcijske račune.
IV.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o
financiranju političnih strank v Občini Šentjernej, št. 032113/2011-OS, sprejet na 10. redni seji dne 21.12.2011, ki je
bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, št.
11/2011.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej, uporablja pa se od 01.01.2013.
Številka:032-244/2013-OS
Datum:30.5.2013

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

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12ZUPUDPP-A, 109/12) ter na podlagi 15. člena Statuta
Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
12/07-UPBI in 7/10) je župan Občine Šentjernej sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Miklavž - 1 na Gorjancih
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Miklavž - 1)
(1) V skladu s prvo alinejo prve točke 186. člena veljavnega
Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 04/2010)(v nadaljnjem
besedilu: OPN) je za območje planinskega doma na Miklavžu
z okolico na Gorjancih potrebna izdelava občinskega
podrobnega prostorskega načrta. Kot to omogoča OPN, se
Občinski podrobni prostorski načrt Miklavž - 1 na Gorjancih
(v nadaljnjem besedilu: OPPN) pripravi za del območja enote
urejanja prostora CEL10-V2,oppn.
(2) OPPN se izdeluje na pobudo lastnikov planinskega doma,
ki želijo s tem dokumentom zagotoviti prostorske pogoje za
načrtovane ureditve na območju planinske postojanke. Poleg
rešitev za razvoj obstoječih objektov in nastanitvenih
kapacitet s spremljajočimi programi, se načrtuje ustrezna
obravnava zunanjih površin ter druge ureditve potrebne za
normalno obratovanje planinskega doma, ob upoštevanju
lege v okviru naravne vrednote. V OPPN se zajame tudi
bližnja, obstoječa cerkev.
2. člen
(območje urejanja)
(1) V območje urejanja se zajamejo površine v velikosti cca.
3,9 ha, ki obsegajo predel s planinskim domom na Miklavžu
(Gorjanci) s pripadajočimi zelenimi površinami ter območje
bližnje cerkve. Gre za naslednje parcele oz. njihove dele (vse

URADNI VESTNIK

7

k.o. Vrhpolje): *157, 3594/106, 3594/105, 3594/104,
3594/96, 3594/97, 3594/122, 3594/120, 3594/118, 3594/100,
3594/107, 3590/16, 3590/48, 3590/50, 3590/23, 3590/49,
3590/30, 3594/48 in 3594/46.
(2) V skladu s četrto točko 183. člena odloka o OPN je
dopustno meje OPPN, ki so prikazane v grafičnih prikazih
OPN, v fazi priprave OPPN prilagoditi podrobnim
programskim zahtevam in razmeram na terenu, optimizaciji
rešitev ter ureditvam dostopov in infrastrukture. Ravno tako
se lahko tekom postopka priprave OPPN spremenijo ali
dopolnijo naštete parcele iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Glavna izhodišča za pripravo strokovnih rešitev v okviru
OPPN so podrobno opredeljena v veljavnem OPN. Ob
upoštevanju navedenega se pri strokovnih rešitvah vzamejo v
obzir tudi izkazani interesi investitorjev, smernice nosilcev
urejanja prostora kakor tudi interesi širše lokalne skupnosti.
(2) Strokovne rešitve v osnutku OPPN se pripravijo na
podlagi strokovnih podlag, ki se izdelajo tako, da bodo
zagotavljale ustrezno osnovo za pripravo OPPN v predpisani
obliki.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Postopek priprave OPPN se začne s sklepom, ki ga
sprejme župan. Občina sklep objavi v uradnem glasilu in na
svetovnem spletu ter ga pošlje Ministrstvu za okolje in
prostor.
(2) Osnutek OPPN se pripravi v 30-ih dneh po objavi sklepa.
(3) Izdelovalec OPPN pošlje osnutek OPPN nosilcem
urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni dajo
smernice. Osnutek OPPN pošlje tudi ministrstvu, pristojnem
za varstvo okolja, ki mora v roku 30 dni pisno sporočiti, ali je
pri pripravi OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov
na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO). V primeru, da je
potrebno izvesti postopek CPVO, se aktivnosti s tega
področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN,
posledično pa se prilagodijo roki izdelave in sprejema OPPN,
ki so navedeni v nadaljnjih točkah tega člena.
(4) Dopolnjen osnutek OPPN se pripravi v 30-ih dneh od
prejema vseh smernic.
(5) Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN traja 30
dni. Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN najmanj 7 dni pred
začetkom javne razgrnitve.
(6) Rok za pripravo stališč do pripomb je 15 dni po zaključeni
javni razgrnitvi. Stališča župan potrdi s sklepom. Občina s
stališči pisno seznani lastnice in lastnike zemljišč v okviru
območja urejanja OPPN.
(7) Predlog OPPN se pripravi v 21-ih dneh po sprejemu
stališč do pripomb ter predlogov javnosti.
(8) Izdelovalec OPPN pošlje predlog OPPN nosilcem
urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni dajo mnenje.
(9) Izdelovalec pripravi usklajen predlog v 21-ih dneh po
prejemu vseh mnenj. Občina ga posreduje občinskemu svetu
v obravnavo in sprejem.
(10) OPPN sprejme občinski svet z odlokom, ki ga občna
objavi v uradnem glasilu. Končni elaborati OPPN se
pripravijo v 7-ih dneh po objavi odloka.

Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo
mesto;
2. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ul. 5, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo
mesto, Skalickega 1, Novo mesto;
5. Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, C. Bratov
Milavcev 61, 8250 Brežice
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, Ljubljana;
7. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta
7, Novo mesto;
8. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo
mesto;
9. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in
zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo
mesto, Nov trg 7a, Novo mesto,
10. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana;
11. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
12. Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej,
13. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo
utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
(2) Osnutek OPPN se skladno s 4. odstavkom 58. člena
ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor,
Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno
izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od
prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena
ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V
primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v
zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z
58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora
načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če
kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko
določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo
podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61.
člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave
OPPN)
Izdelavo OPPN financira lastnik objektov in zemljišč v
območju urejanja OPPN.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej. Sklep se objavi tudi na spletnih
straneh Občine Šentjernej.
Številka: 350162-3/2013
Datum: 29.5.2013

5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k
načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega
področja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
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Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Šentjernej za programsko
obdobje 2007 – 2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o
proračunu Občine Šentjernej za leto 2013 Občina Šentjernej
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV
ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI
ŠENTJERNEJ V LETU 2013

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Šentjernej (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja za leto 2013 v okvirni višini
70.000,00 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu,
skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo
komisije (ES) št. 1998/2006.
II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH
SREDSTEV
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku) Višina sredstev
1. Investicije v kmetijska gospodarstva (ukrep 1)
56.500 EUR
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb (ukrep 2)
3.000 EUR
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 3)
6.000 EUR
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 6) 2.000 EUR
5. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah (ukrep 7)
1.000 EUR
6. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (ukrep 10)
1.500 EUR

III. UKREPI
1. Investicije v kmetijska gospodarstva - UKREP1
Okvirna višina razpisanih sredstev je 56.500,00 EUR
Cilji ukrepa:
· zmanjšanje proizvodnih stroškov,
· izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
· izboljšanje kakovosti,
· ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje
higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški ukrepa:
· nakup strojev in opreme,
· izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
· agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne
pomenijo poseg v prostor (za površine nad 0,3 ha),
· postavitev večletnih nasadov: za nakup večletnega
sadilnega materiala, pripravo zemljišča in postavitev
opore in ograje, postavitev proti točne zaščite (za trajne
nasade nad 0,3 ha površine),
· plastenjaki, rastlinjaki
· stavbe - novogradnje in adaptacije (hlevi, objekti za
spravilo kmetijskih pridelkov in kmetijske mehanizacije)
Podpore se ne dodelijo za:
· nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin,
· zasaditev letnih rastlin,
· nakup traktorjev
· drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna
dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
porabe vode za najmanj 25%,
· za preproste naložbe za nadomestitev
· nakup rabljene kmetijske mehanizacije.
Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno

ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini.
Splošni pogoji upravičenosti:
· kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo
za kmetijstvo,
· kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k
izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
· kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
· finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
· najvišja stopnja pomoči znaša do 30% upravičenih
stroškov investicije, najvišji možni znesek podpore
posameznemu kmetijskemu gospodarstvu znaša največ
5.000,00 EUR
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
· zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
· mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je
investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti
poslovni načrt,
· ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo
oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o
izdelavi,
· v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov:
ustrezno prostorsko dokumentacijo,
· v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega
načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
· vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
· investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
· vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in
mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega
gospodarstva,
· vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime
nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je
kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
· kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
· kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k
izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
· na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge,
glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske
pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za
dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju
teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti
najkasneje do zaključka investicije,
· nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji
vloge vsaj 2 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
· 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
· 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih
sadovnjakov (GERK 1222) ali
· 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
· 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali
vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali
oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov
(GERK 1240, 1180) ali
· 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v
drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali
· 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
· 8 ha gozdov ali
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· 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
· 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin
(GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun
1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERKih.
Dodatna merila za ocenjevanje:
· ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
· ali je investicija finančno upravičena,
· ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
· ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva
za namen investicije.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb - UKREP2
Okvirna višina razpisanih sredstev je 3.000 EUR
Cilji ukrepa:
· ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
· prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,
· ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na
kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.
Pomoč se odobri:
· za investicije namenjene ohranjanju značilnosti
neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih
gospodarstvih,
· za investicije za varstvo dediščine proizvodnih sredstev
na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne
povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičeni stroški:
· stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo
(ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo
objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt),
projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski
program,
· stroški za nabavo materiala za obnovo.
Podpore se ne dodelijo za:
· davke, razne takse in režijske stroške,
· stroške zavarovanja,
· stroške za refinanciranje obresti,
· investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
· investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
Upravičenci do sredstev
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje
tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna
stavba (objekt) pa leži na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
· obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto,
· kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo
za kmetijstvo,
· kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
· investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
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navedenih ciljev ukrepa.
Finančne določbe:
· v obliki dotacij: najvišja stopnja pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov,
· dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za
pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe
tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev
značilnosti kulturne dediščine na stavbah,
· najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 1.000 € na
kmetijsko gospodarstvo.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
· ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo
· kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda Zavod za varstvo
kulturne dediščine
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij - UKREP3
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 6.000 EUR.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem
letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju
za posamezno leto za:
· zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina
zaradi bolezni.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
· za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike
Slovenije,
· kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo
za kmetijstvo,
· kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež izven
območja občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
· zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
· sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje živali za
leto 2013.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
· vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih
površin,
· kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
· finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
· podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike
Slovenije, znaša razliko pomoči do 50 % upravičenih
stroškov obračunane zavarovalne premije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
· ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
· ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
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4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu –
UKREP6
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.000 EUR.

·
·

Predmet podpore:
· stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in
delavcev na kmetijskem
gospodarstvu: stroški
organiziranja programov usposabljanja,
· stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti
kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje,
· stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med
kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški,
stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do
vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
· stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi
in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in
predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo
proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe
Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani,
· stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki
predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane
regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so
informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v
publikaciji.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo
· za že izvedene aktivnosti,
· za aktivnosti, ki se ne izvajajo za občane Občine
Šentjernej ,
· za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
· mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k
povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva,
· finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj
oziroma storitev.
Upravičenci:
· registrirani izvajalci,
· društva in združenja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
· finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj
oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije
oz. participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.),
· pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju,
· če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore
v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Finančne določbe:
· finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
· pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki
subvencioniranih storitev in ne sme vključevati nepo-

srednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
območju občine,
članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev.

Dodatna merila za ocenjevanje:
· ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
5. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah –
UKREP 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.000 EUR.
Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek
opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
· predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi
1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005),
· predelavo kmetijskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi 1
Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005),
· turizem na kmetiji,
· dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
· pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
· kompostiranje organskih snovi.
Upravičeni stroški ukrepa:
· vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
· nakup nove opreme,
· promocija,
· splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
· zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
· finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz.
dokončanja le-te,
· predračune za nakup strojev ali opreme oz. predračune za
načrtovana dela,
· fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le - ta
še ni registrirana,
· mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
· mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija
večja od 50.000 EUR, je potrebno predložiti poslovni
načrt,
· v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno prostorsko dokumentacijo.
Upravičenci do sredstev
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Pogoji za dodelitev sredstev:
· upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno
zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št.
61/2005),
· dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejav-
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nosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni
investiciji,
vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime
nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija
vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.

Finančne določbe:
· finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
· najvišja stopnja pomoči znaša do 35% upravičenih
stroškov investicije,
· najvišji možni znesek podpore posameznemu
kmetijskemu gospodarstvu znaša največ 5.000,00 EUR
· skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v
katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
· ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
· ali je investicija finančno upravičena,
· ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva
za namen investicije.
6. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – UKREP10
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.500 EUR.
Predmet podpore
Predmet podpore je finančna pomoč dijakom oziroma
študentom, ki se izobražujejo v kmetijskih srednješolskih,
višješolskih ali visokošolskih izobraževalnih programih in so
predvideni za naslednike kmetij.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
· izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
· kopijo zadnjega šolskega spričevala,
· potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
· potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec
prejema).
Upravičenci:
· udeleženci izobraževanja iz območja občine, vpisani v
kmetijske srednješolske izobraževalne programe in
predvideni za naslednike kmetij; vlagatelj za upravičence
je lahko tudi registrirana izobraževalna organizacija, v
tem primeru sklene občina z vlagateljem posebno
pogodbo.
Pogoji za dodelitev sredstev:
· dijak ali študent je udeleženec izobraževanja po
veljavnem (verificiranem) kmetijskem izobraževalnem programu,
· dijak ali študent je predviden za naslednika kmetije.
Finančne določbe:
· do 500 EUR/učenca v tekočem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
· ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
· ali imajo prosilci edini vir dohodka iz kmetijske
dejavnosti.
IV. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za
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ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Šentjernej v letu 2013«.
(Vloga se odda za vsak ukrep posebej, če se vlagatelj prijavlja
na več ukrepov, lahko vse vloge odda v eni kuverti.)
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k
posameznim ukrepom.
- etiketa za naslavljanje vloge na razpis
Prijavni obrazec ter etiketa za naslavljanje sta na razpolago na
Občini Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, p. Šentjernej ter na
spletni strani www.sentjernej.si pod rubriko »javni razpisi«.
V. NAČIN PRIJAVE
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na
naslov:
Občina Šentjernej
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej
Vlogo se lahko odda na pošti od naslednjega dneva po objavi
javnega razpisa v Uradnem vestniku Občine Šentjernej do
vključno 10.7.2013. Sestavni deli vloge morajo biti oddani v
zaprti kuverti, opremljeni z etiketo za naslavljanje, ki mora
biti prilepljena na kuverto. Vlagatelj na etiketi izpolni samo
ime in priimek ter naslov vlagatelja.
Vloge z nepravilno označenimi kuvertami se ne obravnavajo
in se neodprte vrnejo vlagateljem. Vloge, ki bodo oddane pred
rokom iz prejšnjega odstavka oziroma po 10.7.2013, se ne
obravnavajo in se neodprte vrnejo vlagateljem.
VI. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo, katero je imenoval
Občinski svet Občine Šentjernej. Vloge se odpira in obravnava
najkasneje v 30 dneh od poteka datuma za oddajo vlog.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, komisija v roku 15
dni od odpiranja vloge od vlagatelja pisno zahteva, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od
dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Po prejemu dopolnjene
vloge se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s
sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda
popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske
uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s
sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezni ukrep.
V kolikor se sredstva, predvidena za posamezen ukrep, ne
porabijo, se lahko prerazporedijo na druge ukrepe.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči
se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo
dokumentacijo:
· dokazila o izvedbi ukrepa (original račun),
· poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine
Šentjernej za leto 2013.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 60 dni po zaključenem razpisu.
Številka: 330-4/2013
Datum: 4.6.2013

Župan Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Občina Šentjernej
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