Številka 2/2004

Šentjernej, 18. februar 2004

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Občini Šentjernej

Št. 2-131/2004-OS
Šentjernej, 29. 01. 2004

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi predloga Občinske uprave Občine Šentjernej, glede povišanja vrednosti točke, je občinski svet Občine Šentjernej
na 10. redni seji, dne 28.01.2004, sprejel naslednji

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O KOMUNALNIH TAKSAH
V OBČINI ŠENTJERNEJ
1. člen
V Odloku o komunalnih taksah v Občini Šentjernej (Uradni list RS, št. 58/95), se v 2. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Vrednost točke znaša 25,00 SIT.
2. člen
Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, uporabljati pa se začne s 01.01.2004. Občina Šentjernej

Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
SKLEP
o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v Občini Šentjernej
Št. 2-132/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 29. 01. 2004
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96), ter 2. odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 44/96, 1/98, 84/98 in 102/00) ter 15. in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. l. RS, št. 4/01 in Ur.
vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03), je Občinski svet Občine Šentjernej na 10. redni seji, dne 28.01.2004 sprejel naslednji

SKLEP
O DOLOČITVI EKONOMSKE CENE VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV V VRTCIH
V OBČINI ŠENTJERNEJ
1. člen
Ekonomska cena vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v
Občini Šentjernej za oddelke starostne skupine znaša:
- Družinska varstva
81.823,00 SIT
- Otroci 3 - 6 let
66.755,00 SIT
- Otroci s posebnimi potrebami v DV 156.046,00 SIT
- Otroci s posebnimi potrebami 3 6 let 127.110,00 SIT

ekonomske cene programov v vrtcih Občine Šentjernej, št.
032-5/2003.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej, uporablja pa se od 01.02.2004
dalje.

2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi

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

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
SKLEP
o ponovnem imenovanju vršilca dolžnosti
Št. 2-133/2004-OS
Šentjernej, 29. 01. 2004

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi predloga Občinske uprave Občine Šentjernej, je občinski svet Občine Šentjernej na 10. redni seji, dne 28.01.2004,
sprejel naslednji

SKLEP
O PONOVNEM IMENOVANJU VRŠILCA DOLŽNOSTI
Za vršilca dolžnosti Javnega podjetja EDŠ Ekološka družba d.o.o. Šentjernej, se ponovno imenuje Jakše Milan, V Brezov log
8, 8000 Novo mesto, za določeno dobo enega leta.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Šentjernej
Št. 2-135/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 29. 01. 2004
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) in
175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št.110/02) je občinski svet Občine Šentjernej na 10. redni seji, dne
28.01.2004, sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA
POMEMBNEJŠA LOKALNA SREDIŠČA OBČINE NOVO MESTO - ZA NASELJE ŠENTJERNEJ
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša
lokalna središča Občine Novo mesto za naselje Šentjernej
(Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91, Uradni list RS, št. 15/98 in
48/98 ter Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 4/03 v
nadaljnjem besedilu: osnovni odlok) in se nanašajo na
opredelitev dodatne morfološke enote na severnem delu
ureditvenega območja naselja, z oznako ''ME 284 IV/B6
območje Matise'' ter določitev meril in pogojev za gradnjo
objekta in ostalih ureditev v tej morfološki enoti.
2. člen
V 102. členu osnovnega odloka se doda nov odstavek, ki
glasi:
''Morfološka enota 284 IV/B6 območje Matise
Pri določitvi lokacije objekta je potrebno zagotoviti ustrezen
odmik od predvidene obvozne ceste in primarne komunalne
infrastrukture, ki je na tej parceli že izvedena.
Postavitev objekta naj upošteva specifičnosti lokacije in
naslednje pogoje:
- dovoljena je novogradnja proizvodnega objekta za potrebe
dejavnosti Matisa d.o.o. ali drugo sorodno dejavnost, pri čemer
pa na meji s sosednjimi območji ne smejo biti presežene
zakonsko določene mejne vrednosti vplivov na okolje, ki veljajo
za posamezno mejno območje;
- novi objekt ne sme presegati višine obstoječih objektov na

tem območju oz. ne sme predstavljati novih izstopajočih
prostorskih poudarkov,
- streha naj se izvede kot ravna ali kot dvokapnica z
naklonom strešin, ki jih je mogoče skriti za parapetni zid,
- fasada v smeri obvozne ceste je glavna fasada in naj bo
temu ustrezno tudi oblikovana,
- kota pritličja novega objekta mora biti prilagojena koti
obvozne ceste,
- rešitvi dostopa naj bo podrejena tudi zunanja ureditev,
vključno s parkirnimi in ostalimi manipulativnimi površinami.
Skladno z določitvijo dodatne morfološke enote za
obravnavano območje, kot je predlagano v odloku, se le-ta
opredeli tudi grafično, v kartografskem delu k odloku,
izdelanem na katastrskem načrtu v M 1 : 2880.''
3. člen
Skladno s spremembami oz. dopolnitvami območij iz točke
(a) prvega člena tega odloka se uskladi kartografski del k
odloku, izdelan na katastrskem načrtu v M 1 : 2880.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Šentjernej
Št. 2-136/2004-OS
Šentjernej, 29. 01. 2004
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03-popravek), je občinski svet Občine Šentjernej na svoji 10. redni seji, dne 28.01.2004, sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA
OBMOČJE OBČINE ŠENTJERNEJ
1. člen
dopolni z vrisom:
Kartografski del k odloku o prostorskih ureditvenih pogojih
(a) stavbnih zemljišč za gradnjo:
- hlevov v Mihovici (Draškovcu) in v Rojah (na listu
za območje Občine Šentjernej (odlok objavljen v Uradnem listu
RS, št. 15/98 in 18/98-popravek, spremembe in dopolnitve Kostanjevica 12) in
- vratarnice in prodajalne znotraj samostanskega obzidja
odloka pa v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, št. 10/02) se
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Kartuzije Pleterje (na listu Kostanjevica 33) ter
(b) gradbene parcele na lokaciji lovskega doma na Gorjancih
(pri Miklavžu) (na listih Kostanjevica 42 in Metlika 2),
skladno z usmeritvami sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Šentjernej - dopolnjene 2003 (odlok objavljen v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej, št. …/2004).
Pogoji za gradnje na območjih, naštetih v predhodnem

odstavku tega člena, se določijo po merilih in pogojih za posege,
ki veljajo za posamezno ureditveno območje naselja, zaselka oz.
razpršeno gradnjo.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
2/03)
RAZGLAŠAM
SKLEP
Št. 2-139/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 29. 01. 2004
Na predlog Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, glede spremenjenega obratovalnega delovnega časa za
knjižnico v Šentjerneju, je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 10. redni seji, dne 28.01.2004, sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Šentjernej je sprejel spremenjen
predlog obratovalnega časa v Knjižnici Franceta Prešerna v
Šentjerneju za leto 2004, in sicer:
- ponedeljek od 11.00 do 16.30
- sreda od 11.00 do 16.30
- četrtek od 9.30 do 14.30
- petek od 9.30 do 14.30
- vsako 1. in 3. nedeljo v mesecu od 9.30 do 11.30

V času poletnih počitnic:
- ponedeljek od 11.00 do 16.30
- četrtek od 9.30 do 14.30
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej,
št. 2/03)
RAZGLAŠAM
SKLEP
o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca na območju občine Šentjernej
Št. 2-145/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 29. 01. 2004
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) ter 15.
člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS. Št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03) je
Občinski svet občine Šentjernej na 10. redni seji dne 28.01.2004 sprejel
SKLEP
O DOLOČITVI ŠTEVILA OTROK V ODDELKIH VRTCA NA OBMOČJU OBČINE
ŠENTJERNEJ
1.člen
Število otrok v oddelkih vrtca na območju Občine
Šentjernej presega število otrok kot izhaja iz prvega
odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96, 44/00 in 78/03) za največ 2 otroka v oddelku v
naslednjih razmerah oziroma okoliščinah:
-če je to možno glede na število vpisanih otrok in
njihovo starost;
-v primerih ko je vpis toliko povečan, da bi bila
potrebna odklonitev otrok;

-zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej, uporablja pa se od 01.01.2004.

URADNI VESTNIK

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej,
št. 2/03)
RAZGLAŠAM
SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej
Št. 2-031-01-2/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 13. 02. 2004
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) in 31.
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03-popravek) je župan Občine Šentjernej izdal

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH
SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE NOVO MESTO ZA OBDOBJE OD LETA
1986 DO LETA 2000 IN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE NOVO MESTO ZA OBDOBJE
OD LETA 1986 DO LETA 1990, ZA OBMOČJE OBČINE ŠENTJERNEJ
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za
območje Občine Šentjernej, ki vključuje:
- območje obrtno-proizvodne cone Mokro Polje ter lokacijo
komunalne čistilne naprave za potrebe te cone (do 4000 EE),
- določitev poteka nove cestne infrastrukture:
- zbirne ceste za industrijsko-storitvene cone Sever
Šentjerneja,
- dostopne ceste do zbirnega reciklažnega centra in
komunalne čistilne naprave naselja Šentjernej
- dostopne ceste do Centra za ravnanje z odpadki
Leskovec ter
- prečne povezovalne ceste v zahodnem delu občine (pri
Dol. Mokrem Polju), med regionalno cesto R 2- 419 Novo
mesto-Šentjernej ter bodočo avtocesto (pri Kronovem),
- določitev lokacije nove RTP Šentjernej ter poteka 2x110
kV daljnovoda ter
- opredelitev povečanja stavbnega zemljišča za potrebe
Doma na Miklavžu.
2. člen
Predlog dokumenta iz 1. člena tega sklepa s predlogom
odloka bo javno razgrnjen v prostorih Občine Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, Šentjernej (ogled je možen ponedeljek in
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torek od 7.30 do 14.30 ure, v sredo od 7.30 do 16.30 ure ter
četrtek in petek od 7.30 do 13.30 ure). Javna razgrnitev
predloga dokumenta se bo začela 8 (osem) dni po objavi tega
sklepa v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in bo trajala 30
dni.
Javna obravnava bo v ponedeljek, 15. marca 2004, ob 19. uri,
v sejni sobi Občine Šentjernej, na Trubarjevi cesti 5 v
Šentjerneju.
3. člen
Pisne pripombe k razgrnjenemu gradivu se lahko vpiše v
knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali pošlje na Občino
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej. Rok za
pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in
začne veljati z dnem objave.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Uradni vestnik Občine Šentjernej izhaja v nakladi 2.100
izvodov. Izdajatelj: Občinska uprava Občine Šentjernej
Odgovorna urednica: Andreja Gorjanc
Grafična priprava: Andreja Milavec, s. p.
Tisk: Grafika Bucik d. o. o.

URADNI VESTNIK

