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Šentjernej, 29. december 2010 Številka 14/2010
Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni
vestnik občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča

Številka: 032-18/2010-OS
Datum: 22.12.2010

Na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 6/01 in 5/03) ter 22. člena Statuta
Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej,
št. 12/07 UPB1, 7/10) je Občinski svet Občine Šent-
jernej na 2. redni seji dne 22.12.2010 sprejel

Vrednost točke, ki bo osnova za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Šentjernej za leto 2011 znaša:
· za stanovanja in počitniške hiše in garaže zasebnih

lastnikov 0,0001878
· za objekte družbene dejavnosti 0,0001191
· za poslovne površine v stavbah, ki se
uporabljajo in nezazidana stavbna zemljišča v uporabi
podjetja 0,0002380

· za poslovne površine v stavbah, ki se ne uporabljajo
0,0004607

· za ostala nezazidana stavbna zemljišča 0,0000449

Določena mesečna vrednost točke nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero
nadomestila za pravne in fizične osebe.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej, uporablja pa se
od 01.01.2011 dalje.

S K L E P
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN

NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

I.

II.

III.

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam

Sklep o začasnem financiranju Občine
Šentjernej v obdobju januar – marec

2011

Številka: 410-18/2010
Šentjernej, 14.12.2010

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-
ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN) in 102.
členom Poslovnika Občine Šentjernej (Uradni
vestnik občine Šentjernej št. 6/2010), je župan Obči-
ne Šentjernej sprejel, dne 22.12.2010

S tem sklepom se določa in ureja začasno
financiranje Občine Šentjernej (v nadaljevanju:
občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011
(v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).

Začasno financiranje temelji na proračunu občine
za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov
ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v
skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
110/02-ZDT-B, 127/06ZJZP, 14/07-ZSPDPO,
109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN; v nadaljevanju ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Šentjernej za leto
2010 (Uradni vestnik 6/2010; v nadaljevanju: odlok
o proračunu).

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE ŠENTJERNEJ V OBDOBJU

JANUAR – MAREC 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA
FINANCIRANJA

1. člen (vsebina sklepa)

2. člen (podlaga za začasno financiranje)

3. člen (sestava proračuna in
višina splošnega dela proračuna)

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.



URADNI VESTNIK2

drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela
proračuna določijo v naslednjih zneskih:

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 1.117.810,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.112.960,00
70 DAVČNI PRIHODKI 1.051.810,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 61.150,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 350,00

73 PREJETE DONACIJE 1.000,00

4 TRANSFERNI PRIHODKI 3.500,00

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43) 1.116.762,26

40 TEKOČI ODHODKI 431.033,26

41 TEKOČI TRANSFERI 397.924,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 287.805,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 2011
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) 0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 2011

700 Davki na dohodek in dobiček 1.016.710,00
703 Davki na premoženje 13.190,00
704 Domači davki na blago in storitve 21.910,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 11.350,00

711 Takse in pristojbine 2.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 5.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.300,00
714 Drugi nedavčni prihodki 41.500,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000,00
7

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 3.500,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 63.686,26
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 10.275,00
402 Izdatki za blago in storitve 323.672,00
403 Plačila domačih obresti 33.400,00

410 Subvencije 7.000,00
411 Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 298.860,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 10.100,00
413 Drugi tekoči domači transferi 81.964,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 287.805,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 1.047,74
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

440 Dana posojila 0

350,00

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih

skladih in drugih osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti 0

500 Domače zadolževanje 0

55 ODPLAČILA DOLGA 98.179,00
550 Odplačila domačega dolga 98.179,00

9009 Splošni sklad za drugo

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 2011
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 98.179,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -97.131,26

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -98.179,00
XI. NETO FINANCIRANJE

(VI.+VII.-VIII.-IX.) -1.047,74

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. 450.000,00PRETEKLEGA LETA

V obdobju začasnega financiranja se lahko
prejemki in izdatki občine povečajo za namenske
prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43.
členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso
načrtovani v začasnem financiranju. Za investicijske
projekte se zagotovijo sredstva, če so bila za njihovo
realizacijo že predvidena v proračunu leta 2010 in
gre pri tem za plačevanje obveznosti po že
sklenjenih pogodbah.

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se
določijo do ravni proračunskih postavk - kontov in
so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni
strani občine.

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik,
ki ureja postopke za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz
istih proračunskih postavk kot v proračunu
preteklega leta.

4. člen (posebni del proračuna)

5. člen (uporaba predpisov)

6. člen (prevzemanje in plačevanje obveznosti)

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA
FINANCIRANJA
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Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni
vestnik občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam

SKLEP
o začetku priprave Občinskega

podrobnega prostorskega načrta
“Gradnje na košenicah” pri Javorovici

Številka: 350162-10/2010
Datum: 7.12.2010

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-
1B in 108/09) ter 38. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
12/07 – UPB1 in 7/2010) je župan Občine Šentjernej
dne 07.12.2010 sprejel

1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega

podrobnega prostorskega načrta)
(1) Na podlagi druge alineje devete točke 186. člena
veljavnega Občinskega prostorskega načrta Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
04/2010)(v nadaljnjem besedilu: OPN) je za
ureditev gradenj na območju košenic z ledinskima
imenoma Pastorevke in Ovsišče pri vasi Javorovica
na Gorjancih predvidena izdelava občinskega

SKLEP
O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA

PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA “GRADNJE NA KOŠENICAH”

PRI JAVOROVICI

podrobnega prostorskega načrta.
(2) Občinski podrobni prostorski načrt »Gradnje na
košenicah« pri Javorovici (v nadaljnjem besedilu:
OPPN) se izdeluje na pobudo lastnikov predmetnih
gradenj. Na podlagi OPPN bo možno sanirati
obstoječe nelegalno zgrajene objekte ob upošte-
vanju v OPN določene rabe kmetijskih površin
zajetih v območje urejanja.

(1) Območje urejanja sestoji iz dveh delov in zajema
enoti urejanja prostora JA9.1-V2,oppn in JA9.2-
V2,oppn iz OPN Šentjernej. Enoti ležita južno od
vasi Javorovica na severnem pobočju Gorjancev in
zajemata del predelov z ledinskima imenoma
Pastorevke in Ovsišče. V območje urejanja so zajete
parcele iz k.o. Vrhpolje z naslednjimi številkami:
2099, 2097/2, 2097/1, 2096, 2094/1, 2094/2, 2092,
2355/1-del, 2355/2-del, 2091-del, 2090-del, 1998/1,
1998/2-del, 2001/1-del, 2001/2, 2002 in 2003-del.
(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 po-
stopka priprave OPPN spremenijo ali dopolnijo
naštete parcele iz prve točke tega člena.

(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 ter 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.

(1) Postopek priprave OPPN se začne s sklepom, ki
ga sprejme župan. Občina sklep objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej ter ga pošlje Ministrstvu
za okolje in prostor.
(2) Osnutek OPPN se pripravi v 30-ih dneh po
objavi sklepa.

2. člen

(Območje prostorskega načrta)

3. člen

(Način pridobitve strokovnih rešitev)

4. člen

(Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

in njegovih posameznih faz)

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v
breme svojega finančnega načrta samo v okviru
pravic porabe iz svojega finančnega načrta,
določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena
ZJF.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej, uporablja pa
se od 1. januarja 2011 dalje.

4. KONČNA DOLOČBA
7. člen (uveljavitev sklepa)

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
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(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 15-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 15-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.

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in
mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s
svojega delovnega področja, so:

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za
vodno območje Donave, Oddelek območja
spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
Zavod RS za varstvo narave, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana;
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
Ljubljana
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto;

5. člen

(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za

načrtovane prostorske ureditve iz njihove

pristojnosti)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

6. člen

(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in

izdelave OPPN)

7. člen

(Začetek veljavnosti)

Zavod za gozdove Ljubljana OE novo mesto,
Gubčeva 15
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
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,
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310
Šentjernej,
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.

Izdelavo OPPN financirajo lastniki gradenj v
območju urejanja OPPN.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.



Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam

tehnični popravek
Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Občine Šentjernej

Številka: 032-18/2010-OS
Datum: 22.12.2010

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07- UPB1
in 7/10) je občinski svet Občine Šentjernej na svoji 2.
redni seji dne 22.12.2010 sprejel

a) V 69. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se v šesti alineji prvega
odstavka, v četrtem stavku, črta naslednje besedilo:
».. v smeri naklona osnovne strehe,…«.

b) V 72. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se v petem stavku drugega
odstavka za besedilom: »Posameznemu objektu
je…« doda: »praviloma«, v šestem stavku drugega
odstavka pa se besedilo v oklepaju dopolni z
naslednjim besedilom: »…oz. če ima objekt ravno
streho oz. streho nizkega naklona). Deveti stavek
istega odstavka se dopolni tako, da v celoti glasi:
»Dovoljena je simetrična dvokapnica ali
dvokapnica v zamiku, naklona med 20 in 40
stopinjami.«. Deseti stavek v istem odstavku se črta,
v devetnajstem stavku pa se črta beseda »položna«
ter celotno besedilo v oklepaju.

c) V 73. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se drugi stavek drugega
odstavka dopolni tako, da v celoti glasi: »Objekti so
praviloma enotnega kubusa, oblike tlorisa L ali T so
dovoljene le, če lokacija objekta oz. pomožnega
kubusa ni vidno izpostavljena.« Deveti stavek
drugega odstavka se črta.

č) V 76. členu Odloka o Občinskem prostorskem

T E H N I Č N I P O P R A V E K
ODLOKA O OBČINSKEM

PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE
ŠENTJERNEJ

načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se črta tretji stavek drugega
odstavka.

d) V 77. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se v drugem stavku drugega
odstavka celotno besedilo za prvo vejico črta in
doda besedilo, ki se glasi: »…če je tako pogojeno s
tehnologijo dejavnosti pa je objekt lahko tudi
večji.«.

e) V 79. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se v naslovu člena, pred
besedilom »gospodarska stavba domačije, hlev«,
doda: »gospodarska stavba,«, v drugem odstavku se
zadnji del prvega stavka spremeni tako, da se glasi:
»…, z razmerjem stranic med 1:1,5 in 1:5.«, zadnji
del drugega stavka pa tako, da se glasi: »…,
maksimalna dolžina pa 40 m.« Za osmim stavkom
istega odstavka se doda nov, deveti stavek, ki se
glasi: »Če je to pogojeno s tehnologijo dejavnosti, se
dovoli zaprta povezava za komunikacijo med
posameznimi gospodarskimi stavbami.« V enajstem
stavku (prejšnji deseti) istega odstavka se črta
besedilo za vejico in doda besedilo, ki se glasi: »…, je
lahko tudi do +30% odstopanje v razmerju stranic
in velikosti objekta«. V istem odstavku se prvi del
trinajstega stavka (prejšnji dvanajsti) dopolni tako,
da se glasi: »Streha naj bo praviloma usklajena s
strehami v okviru domačije oz. s strehami v
neposredni okolici,…«.

f) V 108. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se v prvi alineji v vseh treh
odstavkih za besedilom »poslovno stanovanjska
stavba,« doda: »gospodarska stavba,«.

g) V 109. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se v prvem stavku prvega
odstavka, pri besedilu v oklepaju, pri črki »p«, doda
dvopičje in naslednje besedilo: »v urbanem naselju –
u,…«, v drugi alineji prvega odstavka ter v drugi
alineji drugega odstavka za besedo: »... steklenjak,«
pa naslednje besedilo: », uta oziroma senčnica,«.

h) V 110. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se v prvih alinejah vseh treh

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
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odstavkov za besedilom »…objekt za obrt,« doda:
»gospodarska stavba,«. V prvem stavku tretjega
odstavka se pri besedilu v oklepaju, pri črki »p«,
doda dvopičje in naslednje besedilo: »v gruči- g in v
obcestnem naselju- o«.

i) V 111. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se v prvi alineji prvega
odstavka za besedilom »objekt družbene infra-
strukture,« doda: »poslovno stanovanjska stavba,
gospodarska stavba,«.

j) V 113. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se besedilu v prvi alineji
prvega odstavka doda naslednje besedilo: »...
objekti za obrt, poslovne stavbe,«.

k) V 130. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se za drugim odstavkom
dodata nova odstavka, ki se glasita:
»(3) Na območjih podrobnih namenskih rab je
poleg dejavnosti, določenih v tem poglavju,
dovoljena tudi dejavnost D Oskrba z električno
energijo: 35.119 Druga proizvodnja elektrike.
4) Na območjih obstoječih kmetijskih gospodarstev
je poleg dejavnosti, določenih v tem poglavju,
dovoljena tudi dejavnost A Kmetijstvo in lov,
gozdarstvo in ribištvo ter Dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.«

l) V 131. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se za prvim odstavkom doda
nov odstavek, ki se glasi: »(2) Na območjih
kmetijskih gospodarstev je dovoljena tudi dejavnost
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo ter
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji.«.

m) V 133. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se v prvem odstavku, pri »C
Predelovalne dejavnosti«, na koncu besedila izbriše
vejica ter doda še naslednje besedilo: »…oz. če je
dejavnost v EUP že prisotna,«.

n) V 150. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se drugi stavek devetega
odstavka spremeni in dopolni tako, da se v celoti

glasi: »Objekte gospodarske javne infrastrukture je
dovoljeno graditi do posestne meje. Manjši odmiki
so dovoljeni pri gradnji nezahtevnih in enostavnih
objektov; objekti za lastne potrebe, pomožni
kmetijsko–gozdarski objekti in začasni objekti,
namenjeni sezonski turistični ponudbi morajo biti
od mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m,
pomožni infrastrukturni objekti, škarpe in podporni
zidovi, ograje za pašo živine, začasni objekti,
vadbeni objekti ter urbana oprema pa najmanj 0,5
m. Ob pisnem soglasju lastnika sosednjega
zemljišča je odmik nezahtevnega ali enostavnega
objekta lahko tudi manjši oz. se ga lahko postavi do
posestne meje, če ni s posebnim predpisom drugače
določeno «

o) V 180. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se pod (45) Veliki Ban v
začetku tretje alineje doda manjkajoče besedilo, ki
glasi: »VBA5-T,g: V fazi projektiranja načrtovane
gradnje na parcelah, ki lež«. In pod (48) Vrbovce pri
enoti VRB1-T,g doda: "+ M".

p) V 191. členu Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 04/2010) se v prvem odstavku, za
besedilom »… in višinski gabariti objekta,« doda še
naslednje besedilo: »razmerje stranic objekta ter
naklon strehe,…«, zadnji del stavka (za zadnjo
vejico) pa se spremeni tako, da se glasi:
»…odstopanje od predpisanih je lahko +-30%.«.
Na koncu prvega odstavka se doda še naslednje
besedilo: »Čopi so dovoljeni le, če so prisotni na
večini okoliških objektov. Dovoli se pa ena osna
trikotna frčada na posamezni strešini. Pomožni
objekti so lahko locirani tudi med glavno fasado in
javnim prostorom«. V istem členu se na koncu
drugega odstavka črta pika ter doda naslednje
besedilo: », razen v primerih, ko se s podrobno
prostorsko preveritvijo utemelji vključenost stavbe
v obstoječo pozidavo v neposredni okolici.«

.
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Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam

sklep

sklep

Številka: 032-13/2010-OS
Datum: 22.12.2010

Številka: 032-14/2010-OS
Datum: 22.12.2010

Na podlagi 29., 30. in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09,
51/10) ter v skladu s 27. členom Statuta Občine
Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07-
UPB1, 7/10) , je Občinski svet Občine Šentjernej na
2. redni seji, dne 22.12.2010, sprejel naslednji

Imenuje se Odbor za okolje in prostor Občine
Šentjernej v naslednji sestavi:

Darko Homan, TGB 2, 8310 Šentjernej
Janez Bratkovič, Gor. Vrhpolje 62B, 8310
Šentjernej

Jože Švalj, Dol. Brezovica 5, 8310 Šentjernej
Stanislav Luzar, Orehovica 33, 8310 Šentjernej
Jože Hrovat, Gor. Brezovica 21, 8310 Šentjernej

Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika
komisije.

Sklicatelj prve seje komisije je župan občine.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej in začne veljati naslednji dan po uradni
objavi.

Na podlagi 29., 30. in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09,

S K L E P

I.

II.

III.

IV.

1.

2.

3.

4.

5.

51/10) ter v skladu s 27. členom Statuta Občine
Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07-
UPB1, 7/10) , je Občinski svet Občine Šentjernej na
2. redni seji, dne 22.12.2010, sprejel naslednji

Imenuje se Statutarno-pravna komisija Občine
Šentjernej v naslednji sestavi:

Renata Turk, Turopolje 9, Šentjernej
Darja Grubar, Orehovica 5, Šentjernej
Antonija Strojin, Mihovica 17, Šentjernej
Silvester Jurkovič, Trdinova cesta 19, Šentjernej
Anton Jakše, Cerov Log 18, Šentjernej

Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika
komisije.

Sklicatelj prve seje komisije je župan občine.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej in začne veljati naslednji dan po uradni
objavi.

Na podlagi 29., 30. in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09,
51/10) ter v skladu s 27. členom Statuta Občine
Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07-
UPB1, 7/10), je Občinski svet Občine Šentjernej na
2. redni seji, dne 22.12.2010, sprejel naslednji

Imenuje se Nadzorni odbor Občine Šentjernej v
naslednji sestavi:

S K L E P

I.

II.

III.

IV.

S K L E P

I.

1.

2.

3.

4.

5.

sklep

Številka: 032-15/2010-OS
Datum: 22.12.2010

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

ANTONČIČ ZDENKO, Dol. Mokro Polje 34,
Šentjernej

JUDEŽ MATJAŽ, COŽ 54A, Šentjernej
KOŠAK MATJAŽ, Dol. Maharovec 21, Šentjernej
ŠTEMBERGER SIMON, COŽ 25, Šentjernej
BRULC JOŽE, Cerov Log 8, Šentjernej

Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika
komisije.

Sklicatelj prve seje komisije je župan občine.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej in začne veljati naslednji dan po uradni
objavi.

Na podlagi 29., 30. in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09,
51/10) ter v skladu s 27. členom Statuta Občine
Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07-
UPB1, 7/10) , je Občinski svet Občine Šentjernej na 2.
redni seji, dne 22.12.2010, sprejel naslednji

Imenuje se Komisije za nagrade in priznanja Občine
Šentjernej v naslednji sestavi:

Janez Selak, Novomeška cesta 12a, Šentjernej
Peter Cvelbar, Vrh pri Šentjerneju 3, Šentjernej
Slavko Franko, Orehovica 41, Šentjernej
Jože Hrovat, Gor. Brezovica 21, Šentjernej
Stanislav Sluga, Dol. Brezovica 15, Šentjernej

Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika
komisije.

Sklicatelj prve seje komisije je župan občine.

II.

III.

IV.

S K L E P

I.

II.

III.

sklep

Številka: 032-16/2010-OS
Datum: 22.12.2010

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni
vestnik občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam

IV.

S K L E P

I.

II.

III.

IV.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej in začne veljati naslednji dan po uradni
objavi.

Na podlagi 29., 30. in 31. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09,
51/10) ter v skladu s 27. členom Statuta Občine
Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07-
UPB1, 7/10) , je Občinski svet Občine Šentjernej na 2.
redni seji, dne 22.12.2010, sprejel naslednji

Imenuje se Komisije za elementarne nesreče Občine
Šentjernej v naslednji sestavi:

Aleš Medle, Zapuže 7, Šentjernej
Jože Švalj, Dol. Brezovica 5, Šentjernej
Mojca Hrovat, Gor. Brezovica 31, Šentjernej
Pavel Borse, Dol. Maharovec 32, Šentjernej
Franc Junc, Pristava 9, Šentjernej

Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika
komisije.

Sklicatelj prve seje komisije je župan občine.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej in začne veljati naslednji dan po uradni
objavi.

sklep

Številka: 032-17/2010-OS
Datum: 22.12.2010

1.

2.

3.

4.

5.

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni
vestnik občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam

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

Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.
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