URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

Številka 1/2015
Šentjernej, 6. marec 2015

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam:

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 7. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/2007), 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni Vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012-UPB2) in
66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/2010) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 3. redni seji dne 25.2.2015 sprejel naslednji

Na podlagi 11. člena Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP2, Uradni list RS, št. 98/13) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni Vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012-UPB2) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 3. redni seji dne 25.2.2015
sprejel naslednji

SKLEP
1. člen
V komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Šentjernej se imenujejo:
- Brajdič Darka, Trdinova cesta 19, Šentjernej, kot občinska svetnica,
- Rangus Marjetka, Gorenje Vrhpolje 92, Šentjernej, kot občinska
svetnica,
- Rangus Viktorija, Gorenji Maharovec 7, Šentjernej, kot občinska
svetnica,
- Brajdič Valentin, Trdinova cesta 19, Šentjernej, kot občan – pripadnik romske skupnosti,
- Hudorovac Aleksandra, Trdinova cesta 19, Šentjernej, kot občanka – pripadnica romske skupnosti,
- Jordan Tone, Mihovica 25, Šentjernej, kot občan.
2. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka sklepa: 032-29/2015
Šentjernej, 26. 2. 2015
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar, l.r.

SKLEP
1. člen
Občinski svet Občine Šentjernej je za ugotavljanje volilne pravice
državljanov Republike Slovenije - pripadnikov romske skupnosti,
na območju občine Šentjernej, ustanovil Komisijo romske skupnosti v sestavi:
- Tina Gazvoda, Dolnja Težka Voda 10a, Novo mesto – predsednica
- Janez Hrovat, Mihovo 13, Šentjernej – član,
- Uroš Vide, Kotarjeva cesta 14, Šentjernej – član.
2. člen
Komisija se imenuje za mandatno dobo 5 let.
3. člen
Komisija izvršuje svoje naloge na podlagi pristojnosti, ki jih določa
Zakon o evidenci volilne pravice.
4. člen
Župan o ustanovitvi komisije obvesti Ministrstvo za notranje zadeve in Upravno enoto Novo mesto.
5. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka sklepa: 032-30/2015
Šentjernej, 26. 2. 2015
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar, l.r.

Uradni vestnik Občine Šentjernej 1/2015
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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/2010) in 27.
člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni Vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012-UPB2) je Občinski svet Občine Šentjernej na
svoji 3. redni seji dne 25.2.2015 sprejel naslednji

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji) in prvega odstavka 5. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 in
naslednji) je Občinski svet Občine Šentjernej na podlagi 22.
člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 3/12-UPB2
in naslednji) na 3. redni seji dne 25.2.2015 sprejel

S K L E P o ustanovitvi komisije
za družbene dejavnosti

1. člen
Komisija za družbene dejavnosti se ustanovi kot posvetovalno delovno telo občinskega sveta na področju kulturne dediščine, kulture, mladih, starejših občanov, športa, rekreacije in turizma.
2. člen
Komisija ima šest članov, od tega najmanj dva člana občinskega
sveta in največ štiri člane predstavnike občanov, ki so aktivni na
področjih iz prejšnjega člena.
Člani izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
Mandat članov komisije traja do poteka mandata občinskega sveta.

3. člen
Naloge komisije so:
- obravnava vprašanja in oblikuje politiko občine na področju varovanja kulturne dediščine, kulture, mladih, starejših občanov, vzgoje in
izobraževanja, športa, rekreacije in turizma,
- skrbi za razvoj dejavnosti s področja delovanja komisije, v sodelovanju s predstavniki posameznih področij oblikuje razvojne plane in
strategije uresničitve le-teh,
- sklicuje sestanke s predstavniki posameznih področij (društva, zavodi, kultura, šport, izobraževanje, mladi, starejši občani, …) in pridobiva mnenja, pobude in predloge ukrepov, ki se nanašajo na področja
delovanja komisije, ter jih posreduje občinskemu svetu v obravnavo,
- daje mnenja in pobude v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov
s področja delovanja komisije,
- pripravlja predloge proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnosti
s svojega področja,
- predlaga delitev sredstev namenjenih društvom in zavodom, ki delujejo na področjih družbenih dejavnosti lokalnega pomena,
- pripravlja izhodišča in daje mnenja za letne programe prireditev in
promocijo na področju kulture, turizma, športa, zdravja, izobraževanja ter skrbi za izdajanje ustreznih publikacij.
4. člen
Prvo sejo komisije skliče župan Občine Šentjernej.
5. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
Številka sklepa: 032-31/2015
Šentjernej, 26. 2. 2015
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar, l.r.
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Uradni vestnik Občine Šentjernej 1/2015

ODLOK

o spremembi in dopolnitvi
Odloka o preoblikovanju javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o preoblikovanju
javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Uradni list RS, št.
120/2006).
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se dopolni tako, da se doda alineja:
»- D 35.119 – druga proizvodnja električne energije.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
Številka sklepa: 032-34/2015
Šentjernej, 26. 2. 2015
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar, l.r.

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur.l.
RS, št. 56/08-UPB5, 57/08 in 36/10), 2. člena Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šentjernej (Ur. vestnik občine Šentjernej, št. 1/2001) in 22.
člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej
št. 3/12 UPB2), je Občinski svet Občine Šentjernej, na svoji 3.
redni seji dne 25.2.2015 sprejel

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje predlog župana in sicer,
da se imenujejo člani Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šentjernej:
1. Marjan Cerinšek, Volčkova vas 5a, Šentjernej,
2. Zlatka Kocman – Kuhar, Veliki Ban 12, Šentjernej,
3. Bojan Jakše, Orehovica 24, Šentjernej,
4. predstavnik Policijske postaje Šentjernej,
5. Darja Will, Šentjernejska cesta 8, Novo mesto.

II.
Mandatna doba članov sveta je štiri (4) leta.

se štirikrat letno ob koncu vsakega trimesečja na njihove transakcijske račune.

III.
Občinski svet zadolžuje župana Radka Luzarja, da skliče 1. sejo članov imenovanega sveta.

IV.
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej, št. 032-268/2013-OS, sprejet na
23. redni seji 19.12.2013 ter sklep št. 032-278/2013-OS, sprejet na
23. redni seji 19.12.2013.

IV.
Ta sklep začne veljati 10.4.2015 in se objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
V.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep št. 032351/2010-OS, z dne 31.3.2010.
Številka sklepa: 032-36/2015
Šentjernej, 26. 2. 2015
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar, l.r.

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list
RS, št. 100/05 - UPB1, 103/07, 99/2013 in 16/2014) ter 22. člena
Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej,
št. 3/2012 – UPB2) je Občinski svet Občine Šentjernej na 3. redni seji dne 25.2.2015 sprejel

SKLEP

o financiranju političnih strank v
Občini Šentjernej za leto 2015
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

V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej, uporablja pa se od 01.01.2015.
Številka sklepa: 032-39/2015
Šentjernej, 26. 2. 2015
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar, l.r.

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/01, 4/03 in 5/03) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12 – UPB2) je Občinski
svet Občine Šentjernej 3. redni seji dne 25.2.2015 sprejel

SKLEP

o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
I.
Vrednost točke, ki bo osnova za obračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Šentjernej za leto 2015 znaša:
• za stanovanja in počitniške hiše in garaže zasebnih lastnikov •
0,0001927
• za objekte družbene dejavnosti • 0,0001222
• za poslovne površine v stavbah, ki se uporabljajo in nezazidana
stavbna zemljišča v uporabi podjetja • 0,0002442
• za poslovne površine v stavbah, ki se ne uporabljajo • 0,0004727
• za ostala nezazidana stavbna zemljišča • 0,0000461
II.
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila za pravne in fizične osebe.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej, uporablja pa se od 01.01.2015 dalje.
Številka sklepa: 032-40/2015
Šentjernej, 26. 2. 2015
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar, l.r.
Uradni vestnik Občine Šentjernej 1/2015
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OBČINSKI SVET
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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l., RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012ZUJF), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št.
102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005ZVMS, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.),
57/2012, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
3/2012-UPB2) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 3.
redni seji dne 25.2.2015 sprejel

Na podlagi 7. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/2007) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni Vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012UPB2), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 3. redni seji
dne 25.2.2015 sprejel naslednji

SKLEP

o ukinitvi javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na nepremičninah:
- 3603/26, k.o. Vrhpolje,
- 3604/1, k.o. Vrhpolje,
- 3527/11, k.o. Gorenja Orehovica,
- 4396/6, k.o. Gradišče,
- 3603/11, k.o. Vrhpolje,
- 3129/6, k.o. Ostrog,
- 1046/10, k.o. Mršeča vas,
- 2894/16, k.o. Šentjernej,
- 2898/2, k.o. Šentjernej,
- 1500/6, k.o. Polhovica,
- 3524/2, k.o. Gorenja Orehovica,
- 3108/46, k.o. Gorenja Orehovica,
- 3108/47, k.o. Gorenja Orehovica,
- 3523/5, k.o. Gorenja Orehovica,
- 3603/22, k.o. Vrhpolje.
II.
Nepremičnine iz prejšnje točke tega sklepa prenehajo imeti značaj
javnega dobra in postanejo lastnina Občine Šentjernej, Prvomajska
cesta 3a, 8310 Šentjernej.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
Številka sklepa: 032-41/2015
Šentjernej, 26. 2. 2015
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar, l.r.

SKLEP

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar, l.r.

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3/a
8310 ŠENTJERNEJ

1. člen
S tem sklepom se ustanavlja Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Šentjernej (v nadaljevanju: komisija) kot
posebno delovno telo občinskega sveta. Komisija se ustanovi z namenom usklajevanja in uresničevanja posebnih pravic pripadnikov
romske skupnosti.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Ur.l. RS, št. 24/00 in 31/00), 15.
člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 3/12-UPB2), je Občinski svet Občine Šentjernej na
svoji 3. redni seji, dne 25.2.2015, sprejel

2. člen
Komisija ima 6 članov v sledeči sestavi:
- trije člani so občinski svetniki Občine Šentjernej, pri čemer je
eden od članov predstavnik romske skupnosti v občinskemu svetu
Občine Šentjernej,
- trije člani so prebivalci oz. prebivalke Občine Šentjernej, ki niso
člani občinskega sveta Občine Šentjernej, pri čemer je večina predstavnikov romske skupnosti.

športa v občini Šentjernej
za leto 2015 (LPŠ)

3. člen
Komisijo imenuje in razrešuje občinski svet na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4. člen
Komisija deluje v okviru svojega delovnega področja v skladu s pristojnostmi, ki mu jih dajeta veljavna zakonodaja, statut in poslovnik
občinskega sveta ter pooblastili, ki mu jih podeli občinski svet.
Komisija opravlja zlasti naslednje naloge:
- spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v
Občini Šentjernej;
- obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo
na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice;
- dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa Občine
Šentjernej, zlasti pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v Občini Šentjernej;
- obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in
kulture;
- sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami
v Občini Šentjernej.

6. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-19/2014-6,
Uradni vestnik Občine Šentjernej 1/2015

Številka sklepa: 032-28/2015
Šentjernej, 26. 2. 2015

o ustanovitvi in sestavi komisije za
spremljanje položaja romske skupnosti v
občini Šentjernej

5. člen
Mandatna doba komisije je vezana na mandatno dobo Občinskega
sveta Občine Šentjernej.
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ki ga je Občinski svet Občine Šentjernej sprejel na svoji 2. redni seji
dne 11.12.2014.

L E T N I P R O G R AM
1. člen
Občina Šentjernej z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2015 sofinancirani iz občinskega proračuna,
obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa, ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.
Športna društva so nosilci športnega udejstvovanja v občini.
Društva spodbujajo šport in rekreacijo mladine in odraslih, zato je
cilj ohranjati posledice današnjega načina življenja in dela ter preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka.
Sredstva se namenijo iz področja proračunske porabe 1805 – šport
in prostočasne aktivnosti.

2. člen
Letni programa športa v občini Šentjernej zagotavlja izvajalcem, da
bo Občina Šentjernej v občinskem proračunu za leto 2015 namenila:
- izvajalcem športnih programov z javnim razpisom največ do višine predvidene v proračunu Občine Šentjernej za leto 2015 (PP
18021);
- Agenciji za šport – stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih
tekmovanj, največ do višine predvidene v proračunu Občine Šentjernej za leto 2015 (PP 18020)
- za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, največ do
višine predvidene v proračunu Občine Šentjernej za leto 2015 (PP
18023)
- najemnine športnih objektov, največ do višine predvidene v proračunu Občine Šentjernej za leto 2015 (PP 18024)
3. člen
Iz proračuna Občine Šentjernej se v letu 2015 zagotovijo sredstva za
sofinanciranje programov športa
- iz prve alineje 2. člena LPŠ v višini predvidene v proračunu Občine Šentjernej za leto 2015, ki jih izvajalci športne dejavnosti pri-

javijo skladno s pogoji javnega razpisa in vsebino razpisne dokumentacije.
- iz druge alineje 2. člena LPŠ v višini predvidene v proračunu Občine Šentjernej za leto 2015 se namenijo sredstva Agenciji za šport
Novo mesto in sicer za stroške organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj na območju regije;
- iz tretje alineje 2. člena LPŠ v višini predvidene v proračunu Občine Šentjernej za leto 2015 se namenijo sredstva za upravljanje in
tekoče vzdrževanje stadiona pri Osnovni šoli Šentjernej in ostalih
športnih objektov;
- iz četrte alineje 2. člena LPŠ v višini predvidene v proračunu Občine Šentjernej za leto 2015 se namenijo za materialne stroške športne dvorane, ko poteka veteranska zimska nogometna liga.

4. člen
Občina Šentjernej bo z Odlokom o proračunu Občine Šentjernej za
leto 2015 zagotovila proračunska sredstva, ki so namenjena športu.
5. člen
Z Letnim programom športa v občini Šentjernej za leto 2015 se sofinancirajo naslednje vsebine:
• interesna športna vzgoja otrok:
• interesna športna vzgoja predšolskih otrok (zlati sonček, naučimo
se plavati, ciciban planinec)
• interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (zlati sonček, Krpan,
naučimo se plavati):
Športna vzgoja predšolskih otrok zajema vse tiste, ki se ukvarjajo
s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa ne glede na
njegovo pojavno obliki. Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo (otroci do 6 let).
Program na ravni lokalne skupnosti obsega Mali sonček, Naučimo
se plavati, Ciciban planinec in druge športne dejavnosti.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira:
• propagandno gradivo,
• strokovni kader,
• najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.
Športna vzgoja šoloobveznih otrok zajema vse tiste, ki se ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa ne glede
na njegovo pojavno obliki. Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok je dejavnost otrok starih od 6 do 14 let, ki so prostovoljno
vključeni v športne programe Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, druge 80 urne programe in šolska športna tekmovanja.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira:
• propagandno gradivo
• organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev ter uvrstitve
na regijskih in državnih šolskih športnih prvenstvih
• 80 urne programe na skupino, v kateri je največ 20 otrok; strokovni kader in objekt
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in
vrhunski šport:
Športna vzgoja otrok
Izvajalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in
druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo
in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Športna vzgoja v tem obdobju pomeni temeljito pripravo
na športno uspešnost. Tekmovalni dosežek je samo eno od meril
uspešnosti dela z otroki. V program se lahko vključijo otroci (od 6
do 14 let), ki imajo interes, sposobnost, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
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Program je lahko razdeljen v tri stopnje:
• cicibani, cicibanke v obsegu do 240 ur vadbe na leto
• mlajši dečki in deklice od 240 do 400 ur vadbe na leto
• starejši dečki in deklice od 300 do 800 ur vadbe na leto
Iz javnih financ lokalne skupnosti se financira: objekt in strokovni kader.
Športna vzgoja mladine
Izvajalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in
druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo
in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Ta program športne vzgoje v nadaljevanju zajema načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem
merilu. Člani vadbenih skupin so vključeni v uradne tekmovalne
sisteme nacionalnih panožnih zvez. V program se lahko vključijo
mladinci (od 14 do 21 let).
Program je razdeljen v dve skupini.
• mlajši mladinci in mladinke v obsegu do 440 ur vadbe ne leto,
• starejši mladinci in mladinke v obsegu do 440 ur vadbe na leto.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira: objekt in strokovni kader.
• kakovostni in vrhunski šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in
posameznikov, ki nimajo objektivnih, strokovnih, organizacijskih
in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa
in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik športa. Člani vadbene skupine so vključeni v uradne
tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. V program se lahko vključijo osebe (od 21 leta dalje),
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira: najem objekta za
do 320 ur programa.
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira: najem objekta za
do 1200 ur programa in strokovni kader.
• športne prireditve
• športna rekreacija
• rekreativne prireditve in rekreativne lige
Športne prireditve v lastni organizaciji se sofinancirajo le v primeru,
če na njih sodelujejo tudi športniki iz občine Šentjernej in so pomembne za popularizacijo športa v občini.
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni
zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati
negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanja splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti
čim večje število ljudi v redne oblike športne dejavnosti.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira:
• najem objekta za 80 urni program vadbe na skupino, ki šteje do 20
članov in članic, v različnih športnih panogah se prizna
• za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let,
se prizna strokovni kader
• za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let,
se prizna najemnina za objekt
• delovanje športnih društev
• izobraževanjem usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
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Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov, zato bo
lokalna skupnost podpirala usposabljanje, izobraževanje in spopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom.

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)

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 bodo izplačana do konca proračunskega leta 2015.

(1) Na območju enote urejanja prostora z oznako ŠEN-18-I,OPPN,
je bil leta 2012 sprejet Odlok o občinskega podrobnega prostorskega
načrta za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju –II. faza
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/12), ter leta 2014 s tehničnim popravkom spremenjen (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
7/14), kateri je bil kasneje s sklepom Občinskega sveta razveljavljen
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 11/14). Občinski podrobni
prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) določa pogoje gradnje in
ureditve prostorov vzgojno-varstvenega programa, prostorske ureditve pa so na zahodnem delu območja namenjene tudi poslovno
storitvenim dejavnostim in bivanju. Površina po OPPN predvideva
novogradnjo vrtca na katerem že stoji vrtec ali zgolj izvedbo dveh
prizidkov.

7. člen
Občina Šentjernej lahko omeji obseg dodeljenih sredstev v letu
2015 tistim izvajalcem, pri katerih se na podlagi poročila oziroma
izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz
pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2014.
8. člen
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi
izvedenega 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 sofinanciranju letnega programa športa v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 4/09). Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in
porabijo v celoti za planirane namene.
9. člen
Javni razpis se objavi na spletnih straneh občine in v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
10. člen
Letni program športa v občini Šentjernej v letu 2015 začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in se
uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje
programov športa v občini Šentjernej v letu 2015.

(2) Namen priprave sprememb in dopolnitev OPPN je ureditev in
gradnja novega vrtca (samostojnega objekta z 10 oddelki), katera
lega obsega na zelene površine oziroma na igrišča ter gradnja intervencijske poti s parkirišči. Izkazane so potrebe po dodatnih 10
oddelkih vrtca skupaj s telovadnico in dodatnimi prostori za zaposlene ob ohranitvi oz. sanaciji obstoječega 6 oddelčnega vrtca ter
seveda pripadajočo zunanjo ureditvijo.
(3) Predmet priprave sprememb in dopolnitev OPPN je določitev
možnosti oz. pogojev za ureditev novega vrtca in ureditve dostopa,
ki je sedaj opredeljena kot zelena površina.
(4) V spremembe in dopolnitve OPPN se lahko vključi tudi druge potrebne spremembe zaradi prilagoditve oziroma spremembe
predpisov o urejanju prostora in graditvi v času od njegove uveljavitve ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge spremembe in dopolnitve, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave
osnutka prostorskega akta.

Številka: 032-35/2015
Datum: 26. 2. 2015

(5) Spremembe in dopolnitve OPPN se pripravijo na podlagi PGD
za nov vrtec in na podlagi predlogov in pobud, zbranih na Občini
Šentjernej, do objave tega sklepa.

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar, l.r.

2. člen
(območje urejanja)

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in (109/12) v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 15.
člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 13/12 – UPB2) je župan Občine Šentjernej sprejel

SKLEP

o začetku priprave Sprememb in
dopolnitev Odloka občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
kvartarne in storitvene dejavnosti v
Šentjerneju – II. faza

(1) Spremembe in dopolnitve OPPN je identično z območjem urejanja, ki je bilo določeno z Odlokom o občinskega podrobnega prostorskega načrta za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju
–II. Faza, pri čemer se predvidene spremembe nanašajo le na tekstualni del ter na posamezni grafični prikaz, ki so sedaj opredeljena
kot zelena površina.
(2) V fazi priprave sprememb in dopolnitev OPPN, meja, ki je prikazana v grafičnem delu OPPN, se lahko v fazi njegove priprave
lahko prilagodijo podrobnim programskim zahtevam in razmer na
terenu, optimizaciji rešitev ter ureditvam dostopov in infrastrukture.

3. člen
(skrajšan postopek)
(1) Ker se spremembe in dopolnitve OPPN nanašajo samo na posamičen poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na
podlagi 61.a člena ZPNačrt rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve v osnutku OPPN se pripravijo na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave
OPPN ter tudi izkazanega interesa investitorja in smernic nosilcev
urejanja prostora.

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN in njegovih
posameznih faz)
(1) Priprava sprememb in dopolnitev OPPN bo potekala v naslednjih fazah in rokih:
– Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPPN – 14 dni po objavi sklepa v Uradnem vestniku Občine Šentjernej;
– Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – v roku 15 dni;
– V roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt,
57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12
in 92/13; v nadaljevanju ZVO-1), MOP odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO);
– Izdelava dopolnjena osnutka sprememb in dopolnitev OPPN – 20
dni od pridobitve smernic nosilcev urejanja prostora in odločitve
ministrstva glede izvedbe CPVO;
– Javna razgrnitev in javna obravnava – 15 dni;
– Stališč do pripomb, seznanitev lastnikov s stališči do pripomb,
ki so jih podali v času javne razgrnitve – 5 dni po javni razgrnitvi;
– Izdelava predloga sprememb in dopolnitev OPPN – 10 dni od
sprejetja stališč;
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – v roku 15 dni;
– Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPPN ter
obravnava in sprejem na OS – v roku 30 dni.
(2) Okvirni rok za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN in sprejem akta je 6 mesecev od podpisa pogodbe z izdelovalcem.
(3) V primeru, da je potrebno izvesti postopek CPVO, se aktivnosti
s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev OPPN, ter izvajajo skladno z določili ZVO-1 in ZPNačrt,
posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema sprememb in
dopolnitev OPPN.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
k načrtovanim prostorskim ureditvam)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN oziroma organizacije, ki skladno z
ZPNačrt za nosilce pripravljajo smernice in mnenja glede predlaganih prostorskih ureditev, so:
1. Za področje razvoja poselitve:
- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (Zakonska podlaga: Zakon o
prostorskem načrtovanju)
2. Za področje kmetijstva:
- MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
(Zakonska podlaga: Zakon o kmetijskih zemljiščih)
3. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Agencija RS za okolje, Urad za opravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (zakonska podlaga: Zakon o vodah)
4. Za področje ohranjanja narave:
- ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Območna enota Novo
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mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto (zakonska podlaga: Zakon
o ohranjanju narave)
5. Za področje varstva kulturne dediščine:
- MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (zakonska podlaga: Zakon o
varstvu kulturne dediščine)
6. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
7. Za področje trajnostne mobilnosti:
- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za promet,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska podlaga: Zakon o prevozih o cestnem prometu)
8. Za področje energetike:
- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska podlaga: Energetski
zakon)
9. Za področje zaščite in reševanja:
- MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (zakonska podlaga: Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami)
10. Za področje obrambe:
- MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova
c. 61, 1000 Ljubljana (zakonska podlaga: Zakon o obrambi)
11. Za področje lokalne infrastrukture
- ELEKTRO LJUBLJANA D.D., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta
7, Novo mesto;
- KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., Podbevškova ulica 12,
Novo mesto;
- TELEKOM SLOVENIJE D.D., Sektor za vzdrževanje omrežja in
zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto,
Nov trg 7a, Novo mesto,
- TELEMACH D.O.O., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
- WTE GmbH Podružnica Kranjska Gora d.o.o., Kolodvorska ulica
1b, Kranjska Gora;
- ISTRABENZ PLINI D.O.O., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova
ulica 10, Novo mesto
- OBČINA ŠENTJERNEJ, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.

8. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Šentjernej, pošlje pa se tudi ministrstvu pristojnemu
za prostor.
Številka: 350162-1/2015
Datum: 2. 3. 2015
Občina Šentjernej
župan
Radko Luzar, l.r.

(2) Ter drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene
potrebe, ugotovljene v postopku priprave sprememb in dopolnitev
OPPN.
(3) Osnutek sprememb in dopolnitev OPPN se skladno s 4. odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor,
Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61. a členom ZPNačrt
podati smernice v 15 dneh od prejema vloge ter podati mnenja v 15
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 sprememb in dopolnitev OPPN.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
(1) Izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN financira Občina Šentjernej.
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