Šentjernej, 31. januar 2011

Številka 01/2011

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Sklep
o zaèetku priprave obèinskega podrobnega
prostorskega naèrta lokalne ceste od Dolenjega
Mokrega Polja do Regijskega centra
za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) v
Leskovcu

Številka: 350162-9/2010
Šentjernej, dne 20.01.2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 57. èlena, v povezavi z 2. odstavkom 46. èlena in 3.
odstavkom 98. èlena Zakona o prostorskem naèrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B in 108/09) ter 22.
èlena Statuta Obèine Šentjernej (Uradni vestnik Obèine
Šentjernej, št. 12/07 – UPB1 in 7/2010) je župan Obèine
Šentjernej dne 20.1.2011 sprejel

SKLEP
O ZAÈETKU PRIPRAVE OBÈINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NAÈRTA LOKALNE CESTE OD
DOLENJEGA MOKREGA POLJA DO
REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE
Z ODPADKI DOLENJSKE (CEROD) V
LESKOVCU
1. èlen
(ocena stanja in razlogi za pripravo obèinskega podrobnega
prostorskega naèrta)
(1) Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD)
v Leskovcu ima status regionalne deponije komunalnih
odpadkov za 12 dolenjskih, belokranjskih in zasavskih obèin.
Odlagališèe se teritorialno nahaja veèji del v Mestni obèini
Novo mesto, del pa tudi v Obèini Šentjernej. Obstojeèi dostop
do odlagališèa iz smeri Šentjerneja poteka sedaj po regionalni
cesti R2-419/1204 Novo mesto –Šentjernej, nato pa skozi
naselje Brusnice (možen je tudi dostop po lokalni cesti èez
Tolsti vrh), kar pa je z vidika obremenjevanja urbane strukture
naselij in dostopnosti nezadostna in neustrezna rešitev.
(2) Poveèanje prometne obremenitve obstojeèega cestnega
omrežja in naselij ob prometnicah, ki vodijo do odlagališèa, je
bil razlog, da je Obèina Šentjernej že v letu 2004 s sprejetjem
programske zasnove v sklopu sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov Obèine Šentjernej (odlok
objavljen v Uradnem vestniku Obèine Šentjernej, št. 5/04)
doloèila traso še enega dostopa do odlagališèa, ki bo preko
nove AC in preko nove povezovalne ceste skozi predvideno
obrtno proizvodno cono Mokro Polje obšel Dolenje Mokro
Polje ter omogoèal ustrezno in dobro povezavo iz smeri
vzhodnih dolenjskih in zasavskih obèin.

V letu 2005 je nato v okviru priprave izvedbenih prostorskih
aktov (OLN) za obrtno proizvodno cono Mokro Polje,
povezovalno cesto med AC in R2-419/1204 Novo mesto –
Šentjernej in lokalno cesto od Dolenjega Mokrega Polja do
CeROD-a izvedla prvo prostorsko konferenco. Medtem, ko
sta bila ostala izvedbena prostorska akta pripravljena do faze
osnutka, se za predmetno lokalno cesto do CeROD-a s
postopkom priprave ni nadaljevalo.
(3) Predlog povezovalne ceste do CeROD-a je bil že v
septembru 2007 obravnavan na skupšèini ustanoviteljic
Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske, ki je pripravo
prostorske in projektne dokumentacije zaradi zagotovitve
boljše prometne dostopnosti do komunalne deponije tudi
podprla.
(4) Potek predvidene lokalne ceste je vkljuèen tudi v nov
prostorski dokument obèine (odlok o
Obèinskem
prostorskem naèrtu Obèine Šentjernej objavljen v Uradnem
vestniku Obèine Šentjernej, št. 4/2010), ki zanjo doloèa
pripravo obèinskega podrobnega prostorskega naèrta
(OPPN).
2. èlen
(okvirno obmoèje OPPN)
(1) Trasa lokalne ceste se priène cca 150 m zahodno od naselja
Dolenje Mokro Polje v krožnem križišèu na regionalni cesti
R2-419/1204 Novo mesto – Šentjernej, v km 9,8+75,0
regionalne ceste. Nato poteka v dolžini 760 m JZ od naselja in
se v km 3,8+80,0 naveže na lokalno cesto L 395010 Dolenje
Mokro Polje-Hrastje-Pristava-Orehovica-Cerov Log-Trdinov
vrh. V km 3,2+00 predvidene obvozne ceste naselja Dolenje
Mokro Polje se trasa lokalne ceste odcepi v smeri odlagališèa
odpadkov in se po 1820 m konèa na severnem delu CeROD-a.
Celotna dolžina trase, vkljuèno z obvozno cesto naselja
Dolenje Mokro Polje, tako znaša 2580 m.
3. èlen
(naèin pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve poteka lokalne ceste do CeROD-a so
bile pripravljene v predhodnih fazah, v okviru strokovnih
podlag pa se izdela idejni projekt ceste s potrebno
infrastrukturo.
4. èlen
(roki za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Izdelava strokovnih podlag / idejnega projekta (30 dni po
podpisu pogodbe)
2. Izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic za
naèrtovanje (15 dni po potrditvi idejnega projekta)
- obèina pregleda osnutek OPPN, ga pošlje nosilcem urejanja
prostora (10 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) in jih
pozove, da v zakonitem roku dajo smernice
- ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno
sporoèi ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO (celovita
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presoja vplivov na okolje)
3. Dopolnjen osnutek OPPN:
- priprava dopolnjenega osnutka (30 dni po prejetju smernic
nosilcev urejanja prostora)
- v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen
osnutek izdela okoljsko poroèilo, ki se ga pred javno
razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje
Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost
okoljskega poroèila (v roku 15 dni);
- prva obravnava dopolnjenega osnutka na obèinskem svetu
4. Sodelovanje javnosti:
- obèina pregleda dopolnjen osnutek OPPN (15 dni po dostavi
gradiva s strani izdelovalca) in najmanj 7 dni pred zaèetkom
javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni razgrnitvi
in javni obravnavi
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka traja 30 dni
5. Predlog OPPN :
- prouèitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni
osnutek ter priprava stališè (15 dni po dostavi pripomb in
predlogov s strani pripravljavca)
- župan zavzame stališèa do pripomb in predlogov, obèina v
svetovnem spletu in na krajevno obièajen naèin seznani
javnost s stališèi do pripomb iz javne razgrnitve in hkrati
pisno seznani lastnice in lastnike zemljišè v obmoèju
urejanja, ki so v javni razgrnitvi podali pripombe s stališèi do
pripomb
- priprava predloga (30 dni po potrditvi stališè)
6. Mnenja nosilcev urejanja prostora:
- obèina pregleda predlog OPPN (10 dni po dostavi gradiva s
strani izdelovalca) ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora in
jih pozove, da v roku 30 dni dajo mnenje
- v primeru izvedbe CPVO Ministrstvo za okolje in prostor v
roku, ki ga doloèa zakon o varstvu okolja, odloèi o
sprejemljivosti vplivov naèrtovanega posega in izda potrdilo;
7. Usklajen predlog OPPN :
- priprava usklajenega predloga (15 dni po pridobitvi mnenj
nosilcev urejanja prostora)
- obèina predloži obèinskemu svetu usklajen predlog v sprejem
- sprejem predloga OPPN na Obèinskem svetu s sprejetjem
odloka
8. Sprejet dokument:
- posredovanje v objavo v Uradni vestnik Obèine Šentjernej
(10 dni po sprejetju na obèinskem svetu)
- kompletacija sprejetega prostorskega akta (15 dni po objavi v
uradnem glasilu)
(2) V primeru, da bo za OPPN potrebno izvesti postopek
celovite presoje vplivov na okolje, se aktivnosti s tega podroèja
smiselno vkljuèijo v faze izdelave ter izvajajo skladno z doloèili
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št.
39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem naèrtovanju,
posledièno pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje cest, Obmoèje Novo mesto, Ljubljanska 36,
Novo mesto;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek obmoèja spodnje
Save, Novi trg 9, Novo mesto;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo
mesto, Adamièeva 2, Novo mesto;
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubèeva
15, Novo mesto;
7. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta
7, Novo mesto;
8. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo
mesto;
9. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje TK omrežja, Podbevškova 17, 8000
Novo mesto;
10. Obèina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, Šentjernej.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. èlena ZPNaèrt-a podati smernice v 30 dneh od
prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. èlena
ZPNaèrt-a mnenje v 30 dneh od podane vloge. Èe kdo od
navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko doloèenem
roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. èlenom ZPNaèrt-a
štelo, da smernic nima, pri èemer mora naèrtovalec upoštevati
vse zahteve, ki jih za naèrtovanje predvidene prostorske
ureditve doloèajo veljavni predpisi. Èe kdo od navedenih
nosilcev urejanja prostora v zakonsko doloèenem roku po
prejemu zahtevka za izdajo mnenja ne bo podal odgovora, se
šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša,
pripravljavec pa nadaljuje s pripravo OPPN.
(3) Èe se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora, se jih v postopek vkljuèi naknadno.
6. èlen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo OPPN financira CeROD d.o.o., center za ravnanje z
odpadki, d.o.o., javno podjetje, Kettejev drevored 3, 8000
Novo mesto.
7. èlen
(zaèetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obèine Šentjernej in
zaène veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletnih straneh Obèine Šentjernej.

5. èlen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k
naèrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega
podroèja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zašèito in
reševanje, Vojkova 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva plošèad 25, Ljubljana,
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OBÈINA ŠENTJERNEJ
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

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

Pravilnik o spremembi pravilnika o
plaèah in plaèilih za opravljanje
funkcije obèinskih funkcionarjev,
èlanov delovnih teles obèinskega sveta
ter èlanov drugih organov ter o
povraèilu stroškov v Obèini Šentjernej
Številka: 032-30/2011-OS
Šentjernej, 26.01.2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 34. a èlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), v skladu
z doloèili Zakona o sistemu plaè v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 108/2009-UPB13, 13/2010, 59/2010, 85/2010) ter na
podlagi 15. èlena Statuta Obèine Šentjernej (Uradni vestnik
Obèine Šentjernej, št. 12/2007-UPB1, 7/2010), je Obèinski svet
Obèine Šentjernej na 3. redni seji dne 26.01.2011 sprejel

PRAVILNIK O SPREMEMBI
PRAVILNIKA O PLAÈAH IN PLAÈILIH
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
OBÈINSKIH FUNKCIONARJEV,
ÈLANOV DELOVNIH TELES
OBÈINSKEGA SVETA TER ÈLANOV
DRUGIH ORGANOV TER O POVRAÈILU
STROŠKOV V OBÈINI ŠENTJERNEJ
1. èlen
S temi spremembami in dopolnitvami se spremeni in dopolni
Pravilnik o plaèah in plaèilih za opravljanje funkcije obèinskih
funkcionarjev, èlanov delovnih teles obèinskega sveta ter
èlanov drugih organov ter o povraèilu stroškov v Obèini
Šentjernej (Uradni vestnik Obèine Šentjernej, št. 3/2007).
2. èlen
V prvem odstavku petega èlena ter šestega èlena se èrta:
»Odlok o plaèah funkcionarjev«
3. èlen
V šestem èlenu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Podžupanu kot èlanu obèinskega sveta ne pripada sejnina za
udeležbo na seji obèinskega sveta ali na seji delovnega telesa,
ki pripada drugim èlanom obèinskega sveta.«
4. èlen
V 7. èlenu se èrta:
»Delo, ki ga opravlja nepoklicni podžupan kot èlan obèinskega
sveta oziroma drugih delovnih teles, se obraèunava v skladu s
kriteriji, ki veljajo za èlane delovnih teles. Skupna vsota za
opravljanje te funkcije ne sme preseèi iz zakona doloèenega
limita.«
5. èlen
V dvanajstem èlenu se:
-»62 EUR« nadomesti s »70 EUR«.
-»42 EUR«nadomesti s »50 EUR«.

dela ali sklepa, so èlani nadzornega odbora upravièeni do
izplaèila nagrade v višini 80 EUR neto.
Plaèilo za izvedbo nadzora se obraèuna po predložitvi
dokonènega poroèila o opravljenem nadzoru županu obèine«.
6. èlen
Ostala doloèila Pravilnika ostanejo nespremenjena.
7. èlen
Te spremembe in dopolnitve Pravilnika o plaèah in plaèilih za
opravljanje funkcije obèinskih funkcionarjev, èlanov delovnih
teles obèinskega sveta ter èlanov drugih organov ter o
povraèilu stroškov v Obèini Šentjernej, priènejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
sklep

Številka: 032-18/2010-OS
Šentjernej, dne 20.01.2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

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

SKLEP
I.
Imenuje se Komisije za kmetijstvo Obèine Šentjernej v
naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.

Jože Hrovat, Gorenja Brezovica 21, Šentjernej
Andrej Košak, Hrvaški Brod 22, Šentjernej
Marko Vodopivec, Roje 15, Šentjernej
Matjaž Zagorc, Gorenje Vrhpolje 15, Šentjernej

II.
Èlani komisije izmed sebe izberejo predsednika komisije.
III.
Sklicatelj prve seje komisije je župan obèine.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obèine Šentjernej in
zaène veljati naslednji dan po uradni objavi.

Doda se nov 5. odstavek, ki se glasi:
»Za izvedbo posamiènega nadzora na podlagi letnega naèrta
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OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam

zaène veljati naslednji dan po uradni objavi.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

sklep

Številka: 032-28/2011-OS
Datum: 26.01.2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Obèinskega sveta Obèine
Šentjernej, št. 032-19/2011-OS ter v skladu s 27. èlenom
Statuta Obèine Šentjernej (Ur. vestnik Obèine Šentjernej, št.
12/07-UPB1, 7/10), je Obèinski svet Obèine Šentjernej na 3.
redni seji, dne 26.01.2011, sprejel naslednji

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Sklep
o imenovanju podžupanov Obèine Šentjernej

Številka: 041-03/2011-FH
Šentjernej, 10.01.2011

SKLEP
I.
V Komisijo za kmetijstvo Obèine Šentjernej se imenuje:
Antonija Strojin, Mihovica 17, 8310 Šentjernej

Na podlagi 33. a èlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010) ter 43.
èlena Statuta Obèine Šentjernej (Uradni vestnik Obèine
Šentjernej, št. 12/2007 – UPB1, 7/2010), je župan Obèine
Šentjernej sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU PODŽUPANOV
OBÈINE ŠENTJERNEJ

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obèine Šentjernej in
zaène veljati naslednji dan po uradni objavi.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 27. èlena Statuta Obèine Šentjernej (Uradni
vestnik Obèine Šentjernej, št. 12/2007 – UPB1 in 7/2010), je
Obèinski svet Obèine Šentjernej na 3. redni seji dne 26.01.2011
sprejel naslednji

SKLEP
Imenuje se Organizacijski odbor za pripravo obèinskega
praznika Jernejevo v naslednji sestavi:

1.
2.
3.
4.
5.

1. èlen
Za podžupana Obèine Šentjernej se imenujeta:
1. g. Igor Kalin, roj. 06.01.1962, stan. Mihovica 35, Šentjernej,
uèitelj
2. g. Viktor Luzar, roj. 19.09.1950, stan. Cerov Log 16,
Šentjernej, peèar
2. èlen
Podžupana bosta svojo funkcijo opravljala nepoklicno.

sklep

Številka: 032-29/2011-OS
Datum: 26.01.2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

I.
Franc Hudoklin, Gorenja Stara vas 20,
8310 Šentjernej
Igor Kalin, Mihovica 35, 8310 Šentjernej
Viktor Luzar, Cerov Log 16, 8310 Šentjernej
Anton Trpin, Trubarjeva cesta 1, 8310 Šentjernej
Pavel Turk, Prvomajska cesta 4, 8310 Šentjernej

3. èlen
Podžupana pomagata županu pri njegovem delu ter opravljata
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ju župan
pooblasti.
4. èlen
V primeru odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešèa
tisti podžupan, ki ga doloèi župan, v kolikor ga ne doloèi, pa
najstarejši podžupan. V èasu nadomešèanja opravlja
podžupan tekoèe naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.
5. èlen
Sklep priène veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem
vestniku Obèine Šentjernej.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

II.
Èlani odbora izmed sebe izberejo predsednika odbora.
III.
Sklicatelj prve seje odbora je župan obèine.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obèine Šentjernej in
4

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Obèinska uprava Obèine Šentjernej
Raèunalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.
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